ΑΙΤΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΗ
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ1932:2001 Εξωτερικά Συστήματα Σκίασης &
Εξώφυλλα – Αντίσταση σε Ανεμοπιέσεις
A/A: …………../….. (Συμπληρώνεται από το εργαστήριο ως Αριθ. Αίτησης/Έτος)
Στοιχεία Πελάτη - Αίτησης (Όπως αυτά θα εμφανίζονται στην Έκθεση Αρχικών Δοκιμών Τύπου)
Επωνυμία εταιρείας:
Διεύθυνση / Πόλη / ΤΚ:
Α.Φ.Μ:
Τηλ:

Δ.Ο.Υ:
Φαξ:

Ε-mail :

Υπεύθυνος Επαφής:

Θέση στην Εταιρία:

Ημερομηνία - Εβδομάδα Παραγγελίας:

-

Συμφωνημένη Εβδομάδα Παράδοσης:

Κλάση ανεμοπίεσης (από 0 έως 6 ) στην οποία επιθυμεί ο εντολοδότης να δοκιμαστεί το δοκίμιο:
Μέγιστο Συμβατικό Κόστος Δοκιμίου (ως αποζημίωση, εάν η TARGET προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία πριν τη δοκιμή):
Χαρακτηριστικά Δοκιμίου
Παραγωγός Συστήματος:
Περιγραφή Παντζουριού :
Τύπος Παντζουριού :
Τύπος - Ισχύς Μοτέρ (εάν υπάρχει):

-

Διαστάσεις Δοκιμίου
Πλάτος Ανοίγματος (mm):

Ύψος Ανοίγματος (mm):

Πλάτος (όλα τα Φύλλα) (mm):
Μήκος Περσίδας #1 (mm):

Ύψος Ορατής Κουρτίνας (Φύλλο)
(mm):
Βάρος Περσίδας #1 (g/m):

Αριθμός Περσίδων #1:

Τύπος Περσίδας #1:

Μήκος Περσίδας #2 (mm):

Βάρος Περσίδας #2 (g/m):

Αριθμός Περσίδων #2:

Τύπος Περσίδας #2:

Τύπος Κατωκασιού:

Τύπος Τάπας Κατωκασιού:

Πληροφορίες που σχετίζονται με τα εξαρτήματα του πατζουριού (Τύπος – κατασκευαστής κλπ)
Κάσα Πατζουριού:

Φύλλο Παντζουριού:

Παντζουρόβεργα με Κλείστρο:

Μπινί Παντζουριού:

Σπανιολέτα (χερουλάκι):

Τάπα Μπινί Παντζουριού:

Γωνίες Συνδ. #1 Φύλλου:

Γωνίες Συνδ. #1 Κάσας:

Τραβέρσα (χώρισμα) Οριζόντια:

Κολώνα (χώρισμα) Κάθετη:

Μεντεσές Κάσας:

Λάστιχο Κάσας:

Μεσαίος Μεντεσές Φύλλου:

Λάστιχο Φύλλου:

Υποδείξεις του αιτούντος για την τοποθέτηση του δοκιμίου στο πλαίσιο (π.χ. ανά πόσα mm θα βιδώνεται η κάσα στο άνοιγμα)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

2-53/4

Σελίδα 1 από 2

ΑΙΤΗΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΝΤΖΟΥΡΙΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΗ
ΑΝΕΜΟΠΙΕΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝ1932:2001 Εξωτερικά Συστήματα Σκίασης &
Εξώφυλλα – Αντίσταση σε Ανεμοπιέσεις
ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ
Η TARGET O.E. έχει επιτυχώς επιθεωρηθεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) για την διαπίστευσή της κατά ISO17025 και έχει
την τεχνική ικανότητα και επάρκεια να διεξάγει εργαστηριακές δοκιμές αρχικού τύπου για παντζούρια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
προτύπων δοκιμών EN1932 και EN13527. Οι δοκιμές αυτές αφορούν στην κατάταξη των παντζουριών σε μία από τις 6 κλάσεις
ανεμοπίεσης που προβλέπει το πρότυπο ΕΝ1932 και είναι προαπαιτούμενες Αρχικές Δοκιμές Τύπου (ΙΤΤ) για να τη σήμανση CE των
παντζουριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ13659 Εξώφυλλα – Απαιτήσεις Επίδοσης Περιλαμβανομένης
και της Ασφάλειας.
Α Π Ο Δ Ο Χ Η Α Ι Τ Η Σ Η Σ – Σ Υ ΜΒ Α Σ Η
Αίτηση υπογεγραμμένη από τον πελάτη θεωρείται αποδεκτή από την TARGET O.E και έχει ισχύ σύμβασης έργου μόνον όταν φέρει τις
υπογραφές που προβλέπονται. Η υπογραφή της σύμβασης προϋποθέτει και αποδοχή των όρων της παρούσας σύμβασης και
θεωρείται αποδεκτή εάν η TARGET O.E δεν αρνηθεί μέσω γραπτής ειδοποίησης προς τον αιτούντα εντός τριών εργασίμων ημερών από
την παραλαβή της.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η TARGET O.E διαχειρίζεται εμπιστευτικά, ανεξάρτητα και με ακεραιότητα όλη τη διαδικασία διεξαγωγής των δοκιμών. Λαμβάνει κάθε μέτρο
διαφύλαξης της εχεμύθειας ως προς κάθε στοιχείο που παρέχεται από τον πελάτη, καθώς και τα πρωτογενή αποτελέσματα
εργαστηριακών δοκιμών, επιθεωρήσεων και ελέγχων που διενεργεί.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΩΝ
Η TARGET O.E. ευθύνεται για τη συμμόρφωση των μεθόδων δοκιμών και ελέγχων με τις εκάστοτε επίκαιρες εκδόσεις των προτύπων
δοκιμών και ελέγχων, αλλά δεν ευθύνεται για τροποποιήσεις για πρότυπα ή μεθόδους δοκιμών που έχουν εκδοθεί από την CEN ή άλλους
αρμόδιους οργανισμούς μετά από την ημερομηνία της έκθεσης δοκιμών.
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗ – ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Όλα τα δοκίμια (παντζούρια) παραδίδονται στις εγκαταστάσεις της TARGET O.E. με ευθύνη του πελάτη τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από
την ημερομηνία δοκιμών και ελέγχων που συμφωνείται από τα δύο μέρη. Σε περίπτωση ζημίας του δοκίμιο (παντζούρι) πριν και κατά τη
μεταφορά του δοκιμίου στο εργαστήριο, η TARGET O.E. δεν παραλαμβάνει το δοκίμιο και το κόστος της επιστροφής – αποκατάστασης
και επαναφοράς βαρύνει τον πελάτη.
Σε περίπτωση ζημίας του δοκιμίου (παντζουριού) μετά την παραλαβή του από τους αρμοδίους του εργαστηρίου και πριν την διεξαγωγή
των δοκιμών, το κόστος της επιστροφής – αποκατάστασης και επαναφοράς βαρύνει την TARGET O.E.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΤΟ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ TARGET ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΥΤΟΥΣΙΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
Μετά το πέρας των δοκιμών και την παράδοση των εκθέσεων δοκιμών, ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παραλάβει το δοκίμιό του σε
διάστημα το πολύ 15 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που δεν το παραλάβει, η TARGET O.E. διατηρεί το δικαίωμα να το
απομακρύνει από τις εγκαταστάσεις της και να το διαθέσει σε δημόσιους χώρους απόρριψης.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
Εκθέσεις δοκιμών που χορηγούνται από την TARGET O.E., περιλαμβάνουν μόνον όσα στοιχεία προβλέπονται από τα σχετικά πρότυπα
αλλά και τα σχετικά έντυπα της εταιρίας σύμφωνα με το σύστημα ποιότητας που εφαρμόζει.
Η TARGET O.E. δεν φέρει καμία ευθύνη για την ποιότητα και λειτουργικότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τον
αιτούντα. Η ευθύνη αυτή μεταβιβάζεται εξ’ ολοκλήρου στον κατασκευαστή του εξώφυλλου όπως καθορίζεται στη σχετική Εθνική
Νομοθεσία περί σημάνσεως CE.
Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε παρέμβαση στις εκθέσεις δοκιμών (αλλοίωση, τροποποίηση, εν μέρει αναπαραγωγή) εκ μέρους του
πελάτη. Αντίγραφα των εκθέσεων δοκιμών μπορούν να αναπαραχθούν από την TARGET O.E. οποτεδήποτε στο μέλλον, μετά από ζήτηση
του πελάτη. Οι εκθέσεις δοκιμών δεν χορηγούνται από την TARGET O.E πριν την εξόφληση από τον πελάτη, του συμφωνηθέντος
τιμήματος.
Η TARGET O.E. μπορεί να αρνηθεί τεκμηριωμένα την έκδοση της έκθεσης δοκιμών στην περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προϊόντος δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προτύπων / τεχνικών προδιαγραφών ή παραβιάζουν τη νομοθεσία και να απαιτήσει
από τον πελάτη διορθωτικές ενέργειες.
Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα της ένστασης για οποιαδήποτε αντίρρηση του σχετικά με την έκθεση δοκιμών.
ΔΙΕΝΕΞΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΛΑΤΗ – TARGET O.E
Για κάθε διένεξη μεταξύ των μερών, αρμόδια όργανα είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.
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