COSHH – Sa lõ a Zararlõ
Maddelerden Arõndõrma Formu
Yasal düzenlemeler ve çalõ anlarõmõzõn güvenli i için a a õdaki, insan sa lõ õna zararlõ maddelerden
arõndõrma deklarasyon formunu eksiksiz doldurmanõz ve imzalayarak cihaz ile birlikte, kutunun görünür
bir yerine yapõ tõrarak göndermeniz zorunludur.
Enstrüman Tipi: _________________________
Proses detaylarõ
Sõcaklõk: ____________ (0C)
letkenlik: ___________(µS)

Ürün /
Konsantrasyon

Seri Numarasõ: ____________________
Basõnç: _______________________(Bar)
Viskozite: __________________(mm2/s)

Yanõcõ

Zehirli

A õndõrõcõ

Tahri Edici

Di er*

Zararsõz

Ölçülecek Ürün

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Prosesi temizlemek
için kullanõlan ürün

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Cihazõ temizlemek
için kullanõlan ürün

☐

☐

☐

☐

☐

☐

*Patlayõcõ, oksitleyici, çevre için tehlikeli, biyolojik ya da radyoaktif risk. Lütfen herhangi birini içeriyor ise i aretleyin,
belirtin ve malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS) ile gerekli ise özel kullanõm talimatlarõnõ ekleyin.

Cihazõn Arõza / ikâyet Tanõmõ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….......................................
……………………………………………………………………………………………………………………….......................................
Firma smi: _________________________

lgili Ki i: __________________________

Adres: ____________________________

Departman: ________________________

__________________________________

Telefon Numarasõ: ___________________

__________________________________

E-mail: ___________________________

Gönderilen cihaz ve parçalarõn özenle temizlendi ini, yukarõda belirtilen tüm tehlikeli
durumlardan arõndõrõldõ õnõ onaylõyorum.
Formun imzalanmasõ ile form ekinde belirtilen Genel artlar kabul edilmi sayõlõr.

Tarih: _____/_____/_____

mza: ___________________
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Genel artlar:
















COSHH – Sa lõ a Zararlõ Maddelerden Arõndõrma formu do ru ve eksiksiz bir ekilde
doldurularak, irket yetkilisi tarafõndan imzalanmõ olarak kutunun görünür bir yerine
yapõ tõrõlarak gönderilmelidir. Formu olmayan, eksik olarak doldurulmu ya da formu
imzalanmamõ cihazlar atölyemize kabul edilmemektedir.
Tamir/bakõm ve kalibrasyon için gönderilen cihazlarõn ta õma (kargo) masraflarõ mü teriye aittir.
Farklõ bir yazõlõ anla ma yoksa cihazlar ÜA/AT (ücret alõcõdan/adrese teslim) ibaresi ile kargoya
verilir.
Kullanõlan yedek parçalar ayrõca ücretlendirilir.
Servisimiz tarafõndan de i tirilen yedek parçalar 6 (altõ) ay boyunca imalat ve i çilik hatalarõna
kar õ garanti kapsamõndadõr.
Cihaz tamir ve yedek parça faturasõ fatura tarihindeki TCMB döviz satõ kuru üzerinden Türk
Lirasõ olarak kesilir.
Bakõm/onarõma gönderilen cihazlarõn tüm zararlõ maddelerden ve pislikten arõndõrõlmasõ
mü terinin sorumlulu undadõr. Gönderilen cihazõn kirli olmasõ durumunda Endress+Hauser A. .
cihazõ geri gönderme ya da temizletmek amacõ ile üçüncü bir irkete gönderme hakkõna sahiptir.
Mü teri, bu durumda temizlik islerinden do acak her türlü ücret ve masrafõ ödemeyi kabul eder.
Bakõma bõrakõlan ürünlerin kayõtlõ bilgilerinin bakõm öncesinde yedeklenmesi ve muhafaza
edilmesi mü teri sorumlulu undadõr.
Stoklarõmõzda bulunan yedek parçalar ile gerçekle tirilebilen tamirlerde azami tamir süresi 20
(yirmi) i günüdür. Yurtdõ õndan sipari edilen parçalar için olu an tedarik süresi ve mü teriden
gelmesi beklenen onay süresi bu süreye ayrõca eklenir.
90 (doksan) takvim günü içerisinde cevap verilmeyen veya tamiri mü teri tarafõndan reddedilen,
teslim alõnmayan ürünlerden firmamõz sorumlu de ildir. Bu ürünler için bakõm/onarõm iptal
edilir ve cihaz arõza tespit ücreti faturalandõrõlarak mü teriye geri gönderilir.
Garanti süresi içerisindeki ve imalat ya da i çilik hatasõ tespit edilen cihazlardan herhangi bir
tamir ya da yedek parça ücreti talep edilmez.
Atölyemize kabul edilen her cihaz için arõza tespit bedeli 50€ (EUR)+KDV olarak fatura
edilecektir. Yeni cihaz sipari edilmesi durumunda arõza tespit bedeli mü teriye yansõtõlmaz.

Cihazõn Gönderilece i Adres:
Büyükdere Caddesi No:103 Sarli Is Merkezi 8. Kat Mecidiyeköy/ stanbul
Zincirlikuyu V.D. 334 050 0851
Servis leti im Bilgileri:
Tel.: +90 0850 201 77 87
Faks: 0 212 266 27 75
E-mail: servis.tr.sc@endress.com
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