Általános szerződési feltételek
A jelen ÁSZF tartalmazza a CordenVet állatorvosi rendelők számára
kialakított
labordiagnosztikai szolgáltatás megrendelésére és követésére kialakított informatikai
rendszerének (a továbbiakban: CordenVet) használatával kapcsolatos feltételeket az alábbiak
szerint:
A CordenVet címe:
www.cordenvet.hu
A CordenVet üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:
Cégnév: Corden International (Magyarország) Kft.
Székhely címe: 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A
Cégjegyzékszám: 01-09-726729
Nyilvántartást vezető cégbíróság:
Statisztikai számjel:
Adószám: 13270162-2-43
Bankszámlaszám :
Ügyfélszolgálat adatai:
Cím: 1117 Budaoest, Fehérvári út 84/A
Telefon: +36-1-800-93-13
E-mail: vet@corden.hu
Nyitva tartása: Hétfő-Péntek 8:00-18:00
Az általános szerződési feltételek elfogadása
1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a CordenVet
szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az
űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása
esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a CordenVet felhasználója
között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a CordenVet
szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.
A megrendelés lépései:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A regisztráció menete
Vizsgálat kiválasztása
A kosár használata
A megrendelés összeállítása
Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
A megrendelés elküldése
A megrendelés visszaigazolása

A vállalkozási szerződés létrejötte:
1. Ha a felhasználó megrendelést küld a CordenVet oldalain, és a Szolgáltató a megrendelést emailben visszaigazolja vállalkozási szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató
között.

2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül,
és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a CordenVet elektronikus formában, automatikusan
tárolja. A felhasználó számára a CordenVet történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak
tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
A szolgáltatás lényeges tulajdonságai
Szolgáltatásunk klinikai kémiai, hematológiai, immunkémiai, endokrinológiai, PCR-és egyéb
vizsgálatokat tartalmaz, amelyeket a mindenkori szakmai irányelveknek és a jogszályoknak
megfelelően végzünk.
Árak
A CordenVeten közzétett árak ÁFA nélküli nettó árak, amelyek tartalmazzák az adott
vizsgálat árát és az alábbi feltételek mellett a szállítási költséget is:
Személyesen laboratóriumunkban hétköznap: 9-17 óráig.
Általános mintaszállítás:
Mintaszállítás kérhető az alábbi telefonszámon munkanapokon 8.00-17.00 óra között:
+36-30-287-2991
Amennyiben a minta 16 óráig beérkezik a laboratóriumunkba, úgy az eredményt aznap 18 óráig
megküldjük. A 16 óra után beérkező mintákból a következő munkanap 10 óráig adunk
eredményt. Ezen eredményküldési határidők a mikrobiológiai mintákra nem vonatkoznak, ott
az árlistában szereplő eredményközlési idők az irányadók.
•

Budapest területén munkanapokon napi egy közösen egyeztetett alkalommal a
mintaszállítás ingyenes. Ettől eltérő esetben a mintaszállítás díja 2500 Ft+ÁFA.

•

Pest Megye területén munkanapokon napi egy alkalommal a mintaszállítás ingyenes. Az
ezen felüli mintaszállítás díjára egyedi ajánlatot adunk.

•

Kiterjedt mintaszállító hálózatunknak köszönhetően az ország nagy részéről szintén
vállaljuk, akár heti több alkalommal is a mintaszállítást, bizonyos esetekben ingyenesen (pl:
Győr, Komárom, Tata, Tatabánya, Kisbér, Oroszlány, Zalaegerszeg, Keszthely, Tapolca,
Veszprém, Székesfehérvár, Nagykanizsa, Siófok, Balatonfüred, Dombóvár, Pécs,
Kaposvár, Szekszárd, Cegléd, Eger, Miskolc)

A további részletekkel kapcsolatban érdeklődjön a vet@corden.hu e.mail címen.
Fizetési mód
Szolgáltató minden tárgyhónap végét követően a tárgyhónapban megrendelt szolgáltatásokról
elektronikus számlát küld Megrendelőnek, aki köteles azt 30 napon belül átutalással kifizetni.

