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Tsztelt Kovács Balázs Norbert Úr!

Köszönjük érdeklődését szolgáltatásaink iránt.

Kapcsolattartó:

Csala Patrik

Tel;+36 30 984 0882

Fax: +36 1 461 1199

Email: patrik.c5ala@hu tuvx;orn

Budapest, 2020.06.22

Minőség, környezet\^delem, energiagazdálkodás, információ biztonság, 
munkabiztonság- és baleset megelőzés, társadalmi felelősség vállalás. Címszavak, 
melyek mögött rengeteg munka, folyamatok, felelősök és hatáskörök vannak. A 
folyamatokat összehangolják, rendszerbe foglalják. Ez a tartós siker kulcsa.

A TÜV Rheinland auditorai külső, de szakavatott szemmel vizsgálják, értékelik, 
auditálják mindazt, amit Önök saját maguk, vagy tanácsadók bevonásával létrehoztak, 
a vállalat irányítási rendszerét, folyamatait, kitűzött céljait és azok megvalósítását.

Az elvégzett munka kézzel fogható eredménye elsősorban az a jelentés, melyet az 
auditorok a vizsgálatok lezárása után készítenek, összefoglalva a pozitív és kevésbé 
pozitív eredményeket, fejlődési lehetőségeket, kockázatokat. A külső tapasztalt szem 
mindig mindent másképp lát, az auditor a tanácsadók feladatát nem veheti át, de fel 
tudja hívni a figyelmet azon pontokra, melyek nagyobb odafigyelést, összhangot, 
pontosabb munkát, magasabb képzettséget vagy ismeretet igényelnek, ahol a 
folyamatban résztvevők képességeit növelni szükséges. Mindez nélkülözhetetlen a 
meglévő rendszer folyamatos továbbfejlesztéséhez, hatékonyságának növeléséhez.

A sikeres tanúsítási eljárás lezárásakor a TÜV Rheinland akkreditált tanúsítványt ad 
ki. A TÜV Rheinland tanúsítványa hitelt érdemlően igazolja a nyilvánosság felé, hogy 
az Önök irányítási rendszere valóban megfelel a nemzetközi elvárásoknak, ügyfeleik 
megbízhatnak Önökben, hogy szerződési kötelezettségeiknek mindenkor eleget 
tudnak tenni. Használja fel a partneri viszonyunkat, a TÜV Rheinland márka hírnevét 
saját sikerei érdekében.

A tanúsítási eljáráshoz sok sikert kívánunk.

Tisztelettel:
Mandies Márta

TUV Rheinland InterCert Kft.
Váci út48/A-B,
H-1132 Budapest

Tel +361 4611 100
Fax +36 1 4611 199
Email rends2ertanusitas@hu.tuv.com
Web vww.tiiv.com

Ügyvezető: Novak Mikós

Nyilvántartó cégbíróság:

Fővárosi Törvén^zék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-941253

Rendszertanúsítás üzleti terület vezető 
TÜV Rheinland InterCertKft

mailto:rends2ertanusitas@hu.tuv.com
vww.tiiv.com


Ajánlat

TŰVRheinland'
Precisely Right.

menedzsment rendszer tanúsítására ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 
szabvány alapján.

Megbízó: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Címe:

Adószáma:

Képviselője:

1145 Budapest, Szugló utca 9-15. 

12409584-2-42

Kovács Balázs Norbert ügyvezető

A tanúsítás a TÜV Rheinland Cert GmbH, DAkkS által akkreditált szervezet nevében 
történik.
Tanúsító szervezet címe: D-51105 Köln, AmGrauen Stein, e-mail: tuvcert@de.tuv.com

Megbízott: TÜV Rheinland InterCert Kft.
Címe: 1132 Budapest, Váci út 48/A-B. A székhely 2020. 

iúlius 1 -iével változik: az úi székhely címe: H-1143 
Budapest, Gizella út 51 -57.

Adóigazgatási szám: 10361320-2-41: 2020. iúlius 1 töl az adószám 
utolsó számjegye változik: az adószám iúlius 1 töl 
10361320-2-42

Képviselője: Novák Miklós ügyvezető igazgató
Ügyintéző: Csala Patrik (tel: +36 30 984 0882)
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-941253

Ajánlat száma:
Kiadás időpontja:
Az ajánlat érvényes: 

30129/1541/2020v2 
2020.06.22.
2020.07.10-ig
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Ta n ú sítá s te rj ed elme1. Tanúsítás terjedelme

ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015Szabvány

Érvényességi terület Kéményseprüipari te\yékenységek.

1145 Budapest, Szugló utca 9-15.Központ:

Telephelyek:

344Dolgozók létszáma

Nincs kizárás

Díjazás2. Díj ázás

Ár: HUFSzolgáltatás elem

770.000,-

Helyszíni audit napokszáma; 9,25 nap

3. Megjegyzés: A kalkuláció, illetve az ajánlat az utazási ésszállásköltséget nem tartalmazza.

1091 Budapest, Üllői út 206.
1032 Budapest, Kiscelli út 65.

1172 Budapest, Ferihegyi út 33.

1114 Budapest, Bicskei út 4.

1221 Budapest, Játék utca 19.

Egyedi 
peremfeltételek, 
kizárásra

^ Dokumentáció értékelés, helyszíni 
audit
y Audit előkészítése, auditjelentés
készítése, audit utómunka
y Tanúsítás, tanúsítvány kiállítása A4 
formátumban magyar nyelven.

1. Megjegyzés: A tanúsítvány további nyelveken is kiáll ítható a kiegé.szítö szolgáltatások 
megrendelésével.

2. Megjegyzés: A kalkuláció, illetve az ajánlat a Megbízó által előzetesen megadottinformációkalapján 
készült.

Megújító audit az ISO 9001:2015 és 
az IS0 14001:2015 szabvány alapján 
(2020-ban)

s; TüvHneíniana
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4. Megjegyzés: A helyszínen töltött naptári napokszáma attól függ, hogy hány auditorkerül kijelölésre 
az auditorcsapatba. A helyszíni audit során a vezető auditorirányítása alatt auditorgyakornokisrészt 
vehet az auditon.

5. Megjegyzés: A megadott árakaz AFA-t nem tartalmazzák.

Utazási és szállásköltségek
Amennyiben az utazási és szállásköltséget a kalkulált ár nem tartalmazza, (lásd 3. 
Megjegyzés) az utazási költséget Megbízott külön számlázza teljesítés igazolás 
alapján. Megbízott az auditorok gépkocsi használata esetén 100 HUF/km utazási 
költséget számol fel a Megbízott telephelyétől számítva. Amennyiben szállás, 
repülő, vonatköltségek jelentkeznek, úgy azok a ténylegesen felmerült költségek 
alapján kerülnek kiszámlázásra. Az auditorok szállásköltségként legfeljebb ***-os 
szálláshely számlával igazolt tényleges költségét számolhatják fel. Megbízónak 
jogában áll lehetőségeihez mérten a szállás, repülő és vonatköltséget közvetlen 
fizetni, illetve az auditorok utaztatásáról és szállásáról saját költségén közvetlen 
gondoskodni.

3. Szolgáltatás ismertetése Szolgáltatás ismertetése

A tanúsítási eljárás folyamatát a Tanúsítási feltételek (TÜV Rheinland InterCert Kft.) 
/ Tanúsítási feltételek (TÜV Rheinland Cert GmbH) c. dokumentum tartalmazza, 
melyet mellékelten küldünk. A tanúsítási eljárásra vonatkozó akkreditálási előírások 
(ISO 17021 és lAF nemzetközi irányelvek, lATF szabályzata, DAkkS/NAH direktívái 
stb.) esetleges változásáról Megbízott Megbízót haladéktalanul értesíti és 
amennyiben az a konkrét tanúsítási folyamatot, illetve rendszerfelügyeletet érinti. 
Felek kölcsönösen megállapodnak a szükséges intézkedésekről.

3.1.Tanúsító audit Tanúsító audit

A tanúsító audit végrehajtása előtt Megbízónak biztosítani kell, hogy a szükséges 
információk dokumentált formában rendelkezésre álljanak. ISO 9001:2015 és ISO 
14001:2015 szabványok esetében az előkészítéshez Megbízott egy „delta 
kérdésjegyzékef bocsát Megbízó rendelkezésére. A delta kérdésjegyzék tartalmát 
az auditor a helyszíni audit során verifikálja.

Kezdeti tanúsítási audit első szakasz

A tanúsítási eljárás kötelezően kétszakaszból áll. Az auditor feladata, hogy átvizsgálja 
a Megbízó irányítási rendszerének dokumentációját - dokumentált információit, 
megismerje a helyszínre jellemző körülményeket, folyamatokat, felmérje a személyzet 
felkészültségét. Az auditor egyezteti a Megbízóval a szabvány követelményeit, a 
telephelyeken alkalmazott folyamatokat és eszközöket, alkalmazandó jogszabályi és 
egyéb szabályzó követelményeket. Megállapodnak a második szakasz ügymenetéről 
az erőforrások rendelkezésre állásáról.

Második szakasz: telephely helyszíni audit

A második szakasz teljes körű auditot jelent, mely kiterjed a vonatkozó szabvány 
valamennyi követelményére, a tanúsítás érvényességi területébe eső valamennyi 
folyamatra és azok kölcsönhatására.
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Az auditor bizonyítékokat gyűjt, melyek igazolják a vonatkozó szabvány 
kö\/etelményeinek való megfelelést, a Megbízó irányítási rendszerének képességét 
és teljesítményét az alkalmazandó jogszabályi, egyéb szabályzó és szerződéses 
követelményeknek kielégítésére. Az auditor tapasztalatait dokumentálja.
Amennyiben a szabvány vagy egyéb előírás követelményeit a rendszer nem vagy 
nem teljes mértékben elégíti ki, az eltérésekről külön jegyzökönyvkészül. Az eltérések 
javítására és hasonló eltérések megelőzésére Megbízó az auditot követően javító 
intézkedéseket vezet be, melynek eredményéről az auditornak beszámol. Az 
eltérések súlyossága és számától függően a javító intézkedések verifikálása utólagos 
helyszíni audit vagy benyújtott dokumentáció, illetve a következő felügyeleti audit 
keretében lehetséges.
Az auditor a tanúsítvány kiadására csak abban az esetben tehet javaslatot, ha 
valamennyi eltérésre a szükséges intézkedéseket bevezették.

A tanúsítási audit eredményeinek értékelése, tanúsítvány kiállítása

A tanúsító audit eredményeinek pozitív értékelése esetén a tanúsítvány kiállításra 
kerül. Az eredeti tanúsítványt magyar nyelven készítikel, de az érvényességi területet 
minden esetben angolul is meg kell határozni a nemzetközi regisztráció érdekében.
Megbízó céges lógóját kiegészítő szolgáltatás keretében lehet a tanúsítványon 
feltüntetni,
A tanúsítvány átadására a tanúsítási eljárás eredményes lezárása és a szolgáltatásck 
díjainak kiegyenlítését követően kerül sor Megbízott telephelyén.
A tanúsítvány Megbízó költségére és kockázatára postai úton is kézbesíthető. A 
tanúsítvány esetleges sérüléséért Megbízott nem vállal felelősséget.
További eredeti tanúsítványok kiállítására a kiegészítő szolgáltatások keretében van 
lehetőség.
Kiadott tanúsítvány cseréjére, például névváltozás esetén a vonatkozó akkreditációs 
előírások betartása mellett van lehetőség.
Tanúsítvány megújítására a meglévő tanúsítvány érvényességi ideje alatt, a 
vonatkozó akkreditációs előírások betartása mellett megújító tanúsítási szerződés 
keretében van lehetőség.
A kiadott tanúsítvány, mint egységes dokumentum marketing és reklám célokra 
felhasználható, de azon semmiféle változtatást Megbízó nem végezhet. A 
tanúsítványon szereplő akkreditációs, illetve TÜV Rheinland lógó önmagában nem 
használható fel.

Tanúsítási audit 
eredményeinek értékelése, 
tanúsítvány kiállítása

3.2.Éves felügyeleti audit Éves felügyeleti audit

A tanúsítvány érvényben tartása érdekében éves felügyeleti audit végrehajtása 
szükséges. A felügyeleti audit célja a meglévő menedzsment rendszer 
működőképességének és hatékonyságának felülvizsgálata. A felügyeleti audit során 
telephely bejárást végeznek, miközben a tanúsító audithoz hasonlóan 
megbeszéléseket folytatnak a felelős munkatársakkal. A felügyeleti audit eredményét 
egy auditjelentésben rögzítik.

4. Megújító audit Megújító audit

A kiállított tanúsítvány a tanúsítási döntéstől számítva három évig érvényes, ezt 
követően érvényességét automatikusan elveszíti.
A tanúsítvány érvényességének fenntartása érdekében megújító auditot kell 
végrehajtani. A megújító auditnak és annak sikeres lezárásának az érvényben lévő 
tanúsítvány érvényességi ideje alatt kell sorra kerülnie.
A megújító audit tartalmát és eljárásáttekintve azonos a tanúsító audittál, viszont csak 
egy fázist foglal magában, így a helyszíni audit időtartama rövidebb.
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Amennyiben a tanúsítvány érvényessége lejárt, ezt követően csak teljes körű 
tanúsítási eljárás lefolytatása után lehet egy új tanúsítványt kiállítani.

Szolgáltatások végrehajtásának időpontja, tanúsítvány érvényessége5. Szolgáltatások 
végrehajtása

A tanúsítási eljárás részét képező helyszíni bejárások, auditok időpontját a 
Megbízóval történt egyeztetés során rögzítik. Kezdeti tanúsítás első szakaszát 
követő második szakasz időpontja az első szakasz eredményétől függ, de nem lehet 
több három hónapnál. A kezdeti tanúsítás első felügyeleti auditját a tanúsítást követő 
12 hónapon belül kell végrehajtani, a további felügyeleti auditokatéves ciklusban kell 
végrehajtani. A Megújító auditot a tanúsítvány érvényességi ideje alatt kell lefolytatni 
úgy. hogy a tanúsítási döntésre a tanúsítvány lejárta előtt sor kerülhessen. Az auditot 
követően a javító intézkedések verifikálását követő 6 héten belül megtörténik a 
tanúsítási döntés, illetve a tanúsítvány kiállítása. A kiállított tanúsítvány érvényességi 
ideje a tanúsítási döntéssel kezdődik és 3 év -1 nappal zárul, de nem lehet hosszabb, 
mint a tanúsító audit második szakasz utolsó napjához képest +3 év +3 hónap. 
Szabványváltozás esetében a korábbi szabvány érvényességének megszűntével a 
kiadott tanúsítványok érvényessége is megszűnik. Az új szabványra való áttéréssel 
azonban visszaállítható. Az áttéréssel kapcsolatos többlet költségek Megbízót 
terhelik.

6. Kiegészítő szolgáltatások

6.1. Certipedia a tanúsítvány hitelességének garanciája Gerti pedia:
Hitelesség garanciája

Megbízó tanúsítványának érvényességét a TÜV Rheinland Certipedia 
szolgáltatásával üzleti partnerei felé bármikorigazolhatja. Megbízó Certipedia ID 
azonosítója, neve vagy tanúsítvány száma alapján a tanúsítvány érvényességi 
területe az interneten keresztül bárki számára elérhető. A Certipedia keretében 
lehetőség van kiegészítő szolgáltatásként Megbízóra vonatkozó egyéb szakmai 
információk, termék vagy szolgáltatás portfólió, céges lógó, céget bemutató rövid 
leírás, fotó elhelyezésére is. Certipediában megtekinthetők a rendszertanúsításon 
kívül a termék és személytanúsításra vonatkozó információk is. Certipedia egy 
link segítségével közvetlen összekapcsolható a Megbízó honlapjával.

6.2. TÜV Rheinland tanúsítási Jel használata
TÜV Rheinland tanúsítás 
jele önmagáért beszél

A tanúsítvány mellett lehetőség van a TÜV Rheinland tanúsítási jel használatára 
a céges levélpapírokon, kiadványokon, reklámfelületen. A tanúsító jel QR kóddal 
ellátott változatban is igényelhető. A QR kód az érdeklődőt közvetlenül a 
Certipedia Megbízó tanúsítványát tartalmazó oldalára irányítja, így a jel 
egyenértékű a tanúsítvánnyal és a partnerek figyelmét közvetlenül felkelti, bárhol 
találkoznak vele.
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6.3. A3 formátumú tanúsítvány A3 formátumú tanúsítvány 
szembetűnő első 
pillantásra

Megbízó nagyméretű A3 formátumú eredeti tanúsítványa minden látogató 
figyelmét első látásra magára vonja.

6.4. Tanúsítványok kiállítása idegen nyelveken

Lehetőség van eredeti tanúsítvány kiállítására Megbízó piaci igényeihez igazodó 
nyelveken, így angolul, magyarul, oroszul, angolul, franciául, spanyolul ol^zul 
vagy egyéb akár egzotikus nyelveken is. A tanúsítványon szereplő érvényességi 
terület angol nyelvű illetőleg egyéb nyelvű változatának fordítása a Megbízó 
költségére történik.

A kiegészítő szolgáltatások igénybevételéhez Megbízónak ki kell töltenie a 
Kiegészítő szolgáltatások megrendelő lapját és elküldeni Megbízotthoz. A kiegészítő 
szolgáltatásokat a tanúsítvány érvényességi ideje alatt bármikor igénybe lehet venni.

Tanúsítványok partnerei 
nyelvén kiállítva - 
elősegíti üzleti 
kapcsolatainak fejlődését

Fizetési feltételek7. Fizetési feltételek

A tanúsító szervezet szolgáltatásai díját minden esetben a szolgáltatás szakaszok 
teljesítését követően, a Megbízó által aláírt teljesítésigazolás alapján kiállított számla 
ellenében kell a TÜV Rheinland InterCert Kft. Unicredit Bank Hungary Zrt.-nél vezetett 
10918001-00000410-25820024 számú számlájára, a számla kézhezvételétől 
számított 60 napon belül megfizetni.
A számla késedelmes kiegyeniítése esetén a Megbízott évi 11% késedelmi kamatot 
számít fel. A Megbízott számlája elleni kifogással a számla átvételétől számított 15 
napon belül írásban lehet élni.
Az árak Euróbán (EUR) vagy Forintban (HUF) kerülnek rögzítésre a Megbízó az 
ajánlatkérő lapon megadott választásának megfelelően. A szolgáltatások az utóbbi 
esetben is magyar Forintban (HUF) kerülnek kiszámlázásra a teljesítés napján 
érvényes Magyar Nemzeti Bank EUR/HUF deviza középárfolyama alapján.
A megadott árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, melynek összest a 
számla kiállításának napján hatályos, az Általános forgalmi adóról szóló törvény 
határoz meg.
Új tanúsítványt kizárólag a számla kiegyenlítését követően áll módunkban kiállítani.
Több mint 30 nap fizetési késedelem esetén a tanúsítvány felfüggesztésre kerül. Több 
mint 90 nap fizetési késed^em esetén a kiadott tanúsítványt érvénytelenítjük.

8. Kiegészítő rendelkezések

Jelen ajánlatban szereplő szolgáltatások megrendelése a „Megbízási szerzöcfés 
tanúsításra” nyomtatvány értelemszerű kitöltésével, cégszerű aláírássá, 
cégbélyegzővel ellátva történik. A megbízást Megbízott a teljesíthetöség 
foggvényében részéről cégszerűen aláírt szerződés visszaküldésével igazolja vissza, 
amellyel a Felek között megbízási szerződés jön létre. A megbízási szerződés 
határozatlan időre jön létre, az ajánlatban szereplő árak a szerződés megkötésével 
induló három éves tanúsítási ciklusra érvényesek. A hároméves tanúsítási ciklus 
lejártát követően Megbízott új kérdőívet küld ki a megbízottnak, mely alapján 
felülvizsgálja a szükséges napszámot, valamint ennek megfelelően a következő 
tanúsítási ciklusra meghatározza az árakat.
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A kiegészítő szolgáltatások igény bevételéhez a „Kiegészítő szolgáltatások 
megrendelőlapja” nyomtatványt kell kitölteni, cégszerűen aláírni és Megbízottnak 
elküldeni.

Budapest, 2020.06.22

Csala Patrik

TŰVRheinland InterCertKft TÜV Rheinland InterCJéíVRteinland InterCertKft.
Rendszertanúsltás-Üzleti területi váiéfeBudapest, Gizella - Rendszertanúsítás

H-1591 Budapest, Pf.; zSiT 
Adószám; 10361320-2-42

Cégjegyzékszám; 01-09-941253
Mellékletek

- Megbízási szerződés tanúsításra
- Kiegészítő szolgáltatások megrendelőlapja
- TÜV Rheinland InterCert Kft. általános szerződési feltételei
- Tanúsítási feltételek (TÜV Rheinland InterCert Kft.) / Tanúsítási feltételek (TÜV 

Rheinland Cert GmbH)
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Megbízási Szerződés Tanúsításra 
Nr. 30129/1541/2020V2

TŰVRheinland
Rnvi’u

mely létrejött:
Megbízó: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Címe: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.
Adószáma: 12109584-2^2
Képviselője: Kovács Balázs Norbert ügyvezető
és

Megbízott: TÜV Rheinland InterCert Kft.
Címe: 1132 Budapest. Váci út 48/A-B. A székhely 2020. július 1-lével

változik: az új székhely címe: H-1143 Budapest, Gizella út 51-57.
Adóigazgatási szám: 10361320-2-41; 2020. iúlius 1-től az adószám utolsó számjegye

változik: az adószám iúlius 1-től 10361320-2-42
Képviselője: Novák Miklós ügyvezető igazgató
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-941253
Ügyintéző: Csala Patrik (tel: +36 30 984 0882)
között az alábbi feltételekkel.

1. Megbízási szerződés tárgya: Megbízó irányítási rendszerének tanúsítása a Megbízott által kiadott 
30129/1541/2020v2 számú ajánlatban rögzített feltételekkel.

2. Megbízó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a megbízási szerződés aláírásakor érvényes
• TÜV Rheinland InterCert Kft. általános szerződési feltételei
”• Tanúsítási feltételek (TÜV Rheinland InterCert Kft.) / Tanúsítási feltételek (TÜV Rheinland 

Cert GmbH)
dokumentumokban foglaltakat.

3. Megbízó megbízza Megbízottat az Ajánlat 1. pontjában meghatározott irányítási rendszerének 
auditálásával, tanúsításával és a tanúsított rendszerének felügyeletével az Ajánlat 2. pontjában 
meghatározott díjazás és a 7. pontban megadott fizetési feltételek szerint.

4. Megbízó vállalja, hogy a tanúsítási auditra az előző tanúsítvány érvényességi ideje alatt sor kerül. 
Ezen határidő lejártát követően Megbízottnak jogában áll a szerződéstől elállni illetve annak 
szakmai tartalmán és fizetési feltételein módosítani, új ajánlatot kidolgozni.

5. Az ajánlat 6. pontjában rögzített kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a „kiegészítő 
szolgáltatások megrendelő lapja” kitöltésével és a Megbízotthoz történő elküldésével a tanúsítvány 
érvényességi ideje alatt bármikor lehetséges.

6. Megbízott titoktartásra kötelezett, és a Megbízó írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül nem 
adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen, a jelen szerződésteljesítésével közvetlen 
összefüggésben nem lévő dokumentumot, adatot vagy más információt, amelyet közvetlenül, vagy 
közvetve kapott a Megbízótól a szerződéssel kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését 
megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt vagy megszűnése után kapte azt. Megbízó egyúttal 
tájékoztatja Megbízottat arról, hogy működése átláthatóságának teljeskörü biztosítása érdekében, 
önkéntes vqIlalása alapján, honlapján (www. ) teljes egészében közzéteszi az általa 
megkötött polgári jogi szerződéseket, mely közzétételi elhatározás jelen szerződésre és annak 1. 
pontjában rögzített ajánlatra is kiterjed. Megbízó a szerződések közzététele kapcsán 
kötelezettséget vállal az abban található esetleges személyes adatok - ide nem értve a törvényes 
képviselő cégnyilvántartásban szereplő nyilvános adatai - kitakarására, olvashatatlanná tételére. 
Jelen szerződés aláírásával Megbízott teljes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen 
szerződés fentiek alapján Megbízó honlapján történő publikálásához.

kemenysepro.hu

kemenysepro.hu


Dátum: Budapest, 2020.07. •
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7. A jelen szerződésben nem szabályceott kérdések vonatkozásában a hatályos jogszabályok, így 
különösen a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadók.

8. A Felek a jelen szerződést - annak elolvasását és értelmezését követően -, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
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Megbízott -Csala Patrik Mandies Márta
TÜV Rheinland InterCert Kft TÜV Rheinland InterCert Kft
RendszertanúsításéíÜ¥á?íieiníand üzleti
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A TŰVRheinland
Precbeiy Right,

Kiegészítő szolgáltatások megrendelőlapja

Megbízott:

TÜV Rheinland InterCert Kft.
Váci út 48/A-B. 1132 Budapest* székhely 2020.
július 1 -jével változik; azúj székhely címe: H-1143 
Budapest, Gizellaút51-57.
Fax: +36 1 4611 199

Megbízó:
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft

Szugló utca 9-15.

1145 Budapest

A 30129/1541/20201/2 számú Megbízási szerződés kiegészítéseként Megbízó a következő 
kiegészítő szolgáltatásokat kívánja igénybe venni.

Megbízó az igényelt szolgáltatást az ,igen“ szó megjelölésé\/el jelölte meg.

További A4 formátumú eredeti tanúsítványok kiállítása - az 
alábbi választott nyelveken;

igényelt nyelvek:

A3 formátumú eredeti tanúsítványok kiállítása - az alábbi 
választott nyelveken:

igényelt nyelvek:

Megbízó lógójának feltüntetése a tanúsítványon:

Certipedia (Online):

 Igen
12.500,-HUF/ 

tanúsítvány

25.000,-HUF/ 
tanúsítvány  Igen

6.500,-HUF a Igen

díjmentes

Elkészített tanúsítványok elektronikus „pdf’ formátumban: díjmentes

TÜV Rheinland tanúsító jel használata a tanúsítvány érvényességi idejére - egyedi ID 
azonosítóval és vonatkozó szabvány feltüntetésével, (jpg, pdf és png formátumban - zip 
file-ba tömörítve):

Változat 1 -QR kód nélkül:

Változat 2-QR kóddal:

1.000,-HUF n Igen

2.000,-HUF a Igen

Egyedi marketing szöveg elhelyezése a Certipedia oldalon. 
Kapcsolat (link) a Megbízó honlapjával: 5.000,-HUF  Igen

A megadott összegek nem tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót, melynek mértékét a számla 
kiállítása napján hatályos ÁFA-ról szóló törvény határoz meg.
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Dátum: Budapest, 2020.07.0^ •

Megbízó aláírása
Céges bélyegzője




