Megrendelőlap – Élelmiszervizsgáló Laboratórium
WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6
Tel: (+36-1) 872-3600
http://www.wessling.hu

Megrendelő neve:

Megrendelő adatai

Beszállító neve:
Mintavevő neve:

Megrendelésszám

PO:

Mintavétel ideje:
Mintavétel helye:

év

Ajánlat/szerződés száma:
Magánszemély-e?

hó

Cím:
Telefon/fax:
e-mail:
Kapcsolattartó:
Adószám:

nap

Számlaviselő:

(ha eltér a megrendelőtől)

igen/nem

Alapértelmezetten azonos a
Megrendelővel

Név:
Cím:

Mintaátvétel dátuma, ideje

év

hó

nap

óra

perc

Véleményezés
*

Csomagolás

Minta azonosítója
(Jegyzőkönyvre kerülő adat)

Kiszerelés

Minta neve
(Jegyzőkönyvre kerülő
adat)

Minta
darabszáma

Megrendelt vizsgálatok

Kért határidő

Normál határidő

A
megrendelést
érintő lényeges
körülmények

Sürgősséggel: 40% felár

Jegyzőkönyv (db)**

A fenti vizsgálatokat megrendelem

Aláírás

Jegyzőkönyvezés típusa:
(a megfelelő aláhúzandó)

Átvevő (WESSLING tölti ki)

Aláírás

** Az árak mintánként 1 db elektronikusan megküldött vizsgálati jegyzőkönyv készítését is tartalmazzák (magyar vagy angol vagy német nyelven). További
jegyzőkönyvek igénylése az alábbiak szerint lehetséges: Plusz jegyzőkönyv készítése az eredetivel megegyező nyelven, módosított tartalommal, a
megrendeléssel egyidejűleg 1000 Ft/db. Eredetitől eltérő nyelven, azonos tartalommal a megrendeléssel egyidejűleg 2000 Ft/db, valamint eredetivel
megegyező nyelven, módosított tartalommal, a jegyzőkönyv kiküldése után 2000 Ft/db. Eredetitől eltérő nyelven, azonos tartalommal, a jegyzőkönyv
kiküldése után 4000 Ft/db Jegyzőkönyv postai úton való megküldése – eltérő szerződés hiányában – adminisztrációs díj megfizetésével lehetséges.

Kötelezően
kitöltendő

*(2000 Ft) (Jogszabályok, MÉ, specifikáció alapján)

Magyar

Angol

Német

Postázva

a) mintánként 1 db jegyzőkönyv
b) 1 db összesítve a teljes megrendelésről

Ügyfél tudomással rendelkezik arról, hogy a jelen Megrendelés alapján egyéb írásos megállapodás hiányában, az Ügyfél és a WESSLING Hungary Kft. között létrejövő Szerződésre a www.wessling.hu címről letölthető általános
szerződési feltételek irányadóak. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Megrendelésben nagy kezdőbetűvel írt, nem tulajdonnevet jelölő fogalmak az általános szerződési feltételekben írt tartalommal bírnak. A Megrendelés
aláírásával az Ügyfél kijelenti, hogy:

F-20/E Megrendelőlap
8. verzió / 2019. január 07.

a.
b.
c.
d.
e.

a WESSLING Hungary Kft. általános szerződési feltételeit megismerte és elfogadta,
a Megrendelésben valamennyi a Szerződés kapcsán jelentős tényt, körülményt feltüntetett,
minden a Megrendeléssel kapcsolatos korábbi szóbeli vagy írásbeli nyilatkozata hatályát veszti, a Megrendelés tartalmazza ugyanis valamennyi nyilatkozatát, továbbá
korábbi szóbeli vagy írásbeli nyilatkozatát a Szerződés értelmezése során nem kívánja figyelembe venni,
a fent megadott e-mailcímen fogadja a vizsgálati jegyzőkönyve(ke)t.

Oldal:

/

/

