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Zaświadczenie o braku
zastrzeżeń

Zaświadczenie o braku zastrzeżeń użytkownika służy bezpieczeństwu pracy i
ochronie naszych pracowników, firm transportowych i środowiska naturalnego
przed szkodliwym oddziaływaniem stosowanych niebezpiecznych substancji oraz
do ochrony Państwa przed roszczeniami zwrotnymi.
Każda firma jest zobowiązana do przestrzegania przepisów o ochronie pracy,
zawartych np. w rozporządzeniu dotyczącym stanowisk pracy (ArbStättV),
przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy (UVV), rozporządzeniu dotyczącym
materiałów niebezpiecznych (GefStoffV) oraz w przepisach o ochronie środowiska
naturalnego.

Skopiować i
przesłać wraz
z pompą.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Odsyłane do nas pompy i ich akcesoria prosimy dostarczać w stanie oczyszczonym (bez zastrzeżeń odnośnie wpływu na
zdrowie i środowisko naturalne) i prosimy o potwierdzenie braku zastrzeżeń odnośnie zastosowanego medium.
W przypadku używania trujących, mikrobiologicznych, wybuchowych, radioaktywnych lub innych szkodliwych dla zdrowia
materiałów należy przekazać nam arkusz danych bezpieczeństwa i dołączyć go do przesyłki.
W przypadku nieprzestrzegania wymienionych wyżej wskazówek przeprowadzenie czynności zabezpieczających obchodzenie
się z pompą lub urządzeniem wykonane zostanie na Państwa koszt. Zastrzegamy sobie prawo do nieprzyjmowania
zanieczyszczonych pomp i ich akcesoriów oraz do odesłania ich z powrotem na Państwa koszt w celu oczyszczenia!
To zaświadczenie o braku zastrzeżeń należy umieścić w dobrze widocznym miejscu na zewnątrz opakowania przesyłki oraz,
w miarę możliwości, należy je wraz z arkuszem danych bezpieczeństwa najpierw przesłać na adres e-mail:
service-emea-gr@circor.com. Prosimy pamiętać, że zwroty bez zaświadczenia o braku zastrzeżeń nie mogą być przetwarzane
do momentu jego otrzymania.
o Przed wysyłką / przygotowaniem pompa została starannie
opróżniona oraz oczyszczona na zewnątrz i wewnątrz.

Typ pompy:
Numer seryjny:

o Nie są konieczne specjalne środki bezpieczeństwa.
Czy pompa była używana z materiałami niebezpiecznymi
lub innymi mediami szkodliwymi dla zdrowia/środowiska
naturalnego?
o Nie
o Tak
Tłoczone medium:
______________________________________________
Numer UN / CAS (patrz arkusz danych bezpieczeństwa):
______________________________________________

o Konieczne jest zachowanie specjalnych środków
ostrożności w zakresie pozostałości cieczy, mediów do
płukania, osobistego wyposażenia ochronnego i utylizacji
(wymagane są arkusze danych bezpieczeństwa, które muszą
zostać wcześniej przysłane/dołączone).
o Czy oprócz wymienionego medium należy uwzględnić
jeszcze inne aspekty bezpieczeństwa (np. odnośnie
zastosowanego medium czyszczącego)? Jeśli tak, jakie:
_______________________________________________
o Dołączony aktualny arkusz danych bezpieczeństwa.

Nie akceptujemy zwrotów pomp/części, które miały kontakt z materiałami radioaktywnymi lub mikrobiologicznymi i
nie zostały prawidłowo zdekontaminowane.
Osoba
kontaktowa:
Tel./Faks/e-mail:
Deklaracja wiążąca prawnie:
Potwierdzamy, że niniejsze zaświadczenie zostało wypełnione w całości zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i prawdą. Wysyłka
odbywa się zgodnie z wszystkimi przepisami, które dotyczą opakowania, przesyłania i oznaczania niebezpiecznych substancji.
Nadawca odpowiada za wszystkie szkody, które powstają na skutek nieoznakowanej dekontaminacji odsyłanego obiektu.
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