
 

Tisztelt Érdeklődő! 

A világban most minden változik. Az idei vetőgumó termelés mellett jelentős hatása van az árakra a 
villamosenergia, az üzemanyag, a csomagolóanyag és munkaerő költségének jelentős emelkedése is.   
A Forint árfolyama is gyengébb, mint tavaly, de szerencsére az étkezési burgonya felvásárlási árak 
eddig stagnálást mutatnak. Továbbra is mindent megteszünk, hogy a magyar gazdáknak a legjobb 
minőségű vetőmagot kínálhassuk jutányos áron! 
Megrendeléseikkel keressék az Önökhöz legközelebbi viszonteladónkat vagy központi raktárunkat 
Dánszentmiklóson. 
 

A 2021-2022-es szezon irányárai:  

(Az irányárak 2021.12.31-ig hatályosak.) 
Árjegyzékünk a csatolt "Szállítási és fizetési feltételek" -ben leírtakkal együtt érvényes! 

         Amíg a készlet tart! 
 

2022. január 1-től az árak minden tétele havonta 8 Ft tárolási költséggel nő! 
 

Vetőburgonyából készletet nem tartunk.  
A visszaigazolt mennyiségek, csak 20% előleg megfizetése után kerülnek behozatalra! 
A fizetéseket mindenkor a hatályos törvényi szabályozás betartásával kell teljesíteni.  

Érdeklődésüket és megrendeléseiket az alábbi elérhetőségeinken várjuk: 
 

Telefon: +36-70-436-0520, +36-30/966-7704 
Internet: www.eurosol-potato.hu  e-mail: eurosol@eurosol-potato.hu 

 

  

25 kg jutazsákban 
nettó Ft/kg 

Frakció 
(mm) 

Classe "A"  
(kék címke, 
I. szap. fok) 

BELLAROSA, RED FANTASY, SANIBEL 
35/55 275 

55/60 231 

CORONADA, JELLY, LAURA, MONIQUE, RED SONIA, 
 RICARDA 

35/55 268 

ALLIANS, ANUSCHKA, BERNINA, CORINNA, GEORGINA, KARELIA, LEVANTINA, 
MADISON, MARABEL, MILVA, MONTANA, OTOLIA, PRISKA, RAMONA 

35/55 259 

BELANA, COLETTE, CONCORDIA, DONATA, ELFE, JULINKA, LEVANTINA, MADEIRA, 
SOLARA, VINETA 

35/55 255 

DESIREE (SKÓT) 35/55 - 

http://www.eurosol-potato.hu/
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2022. január 1-től az árak minden tétele havonta 8 Ft tárolási költséggel nő! 
 

Szállítási és fizetési feltételek a 2021/2022 évi szezonra: 
 

A vetőburgonya az Európai Unió és a hazai szabályozás szerint növényútlevéllel, fémzárolva kerül 
átadásra. A burgonyaüzlet egészére a RUCIP szabályai és a 48/2004.(IV.21.) FVM rendeletben foglaltak 
az irányadóak. Eladó felelőssége nem terjed ki a vetőburgonya növényútlevélben rögzített állapotán 
történt változtatással történő felhasználásra. A vetőburgonya szállítási csomagolása tárolásra nem 
alkalmas. A vásárolt tétellel kapcsolatban esetleg fölmerülő kifogást a vetőburgonya átvételét követő 
48 órán belül tudunk fogadni e-mail útján a számla kibocsájtójánál. Az így bejelentett kifogást minden 
esetben helyszíni ellenőrzés követi. Amennyiben a kifogás alaptalannak bizonyult, úgy az ellenőrzéssel 
kapcsolatban felmerült költségeket áthárítjuk! Az átvételt követő tárolásból adódóan fölmerült 
problémákért felelősséget nem vállalunk. 2022. június 15. napját követően vetőgumó reklamációt nem 
fogadunk el! 
 

A meghirdetett nettó irányárak az EUR árfolyam és a rendelkezésre álló készletek függvényében 
változhatnak!  

 
A meghirdetett nettó irányárak viszonteladó partnereink telephelyein, illetve a raktárunkból  
(2735 Dánszentmiklós, Irsai út 10. Raktárvezető: Gyuricza Ferenc; +36-30/966-7704 feri.gyuricza@eurosol-potato.hu) 

történő átadással értendők. 
 

2022. január 1-től az árak minden tétele havonta 8 Ft tárolási költséggel nő! 

 
A megrendeléseket a beérkezések sorrendjében vesszük figyelembe. Elfogadott megrendelésnek 
tekinthető, ha az adott tételre vonatkozóan megtörtént a szerződés megkötése és a vételár összege 
számlánkra beérkezett. BigBag-ben történő szállítás esetén a meghirdetett irányárak 5,- Ft/ kg 
összeggel csökkennek! 
 

Vetőburgonyából készletet nem tartunk.  
A visszaigazolt mennyiségek, csak 20% előleg megfizetése után kerülnek behozatalra! 
A fizetéseket mindenkor a hatályos törvényi szabályozás betartásával kell teljesíteni.  

Érdeklődésüket és megrendeléseiket az alábbi elérhetőségeinken várjuk: 
 

Telefon: +36-70-436-0520, +36-30/966-7704 
Internet: www.eurosol-potato.hu  e-mail: eurosol@eurosol-potato.hu 

 
Budapest, 2021. október 21. 
 

Szabó Kristóf 
ügyvezető sk 
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