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Sakıncasızlık Beyanı

İşleticinin sakıncasızlık beyanı iş güvenliği ve çalışanlarımızın, nakliye şirketinin
güvenliği ve çevrenin tehlikeli maddelerle çalışırken zararlı etkilere karşı ve sizin
rücu haklarına karşı korunmanız için verilir.
Her ticari şirket, Alman iş yeri mevzuatı (ArbStättV), kaza önleme talimatları
(UVV), tehlikeli maddeler mevzuatı (GefStoffV) ve çevre mevzuatlarında belirtilen
yasal çalışma güvenliği talimatlarına uymak zorundadır.

Lütfen fotokopisini
çıkartın ve pompa
ile birlikte gönderin.
Download:
www.allweiler.de/
en/sales-service/
downloads

Pompaları ve aksesuarlarını iade ederken bunları talimatlara uyun olarak temizleyerek (sağlığa ve çevreye sakıncası
olmayacak şekilde) gönderin ve kullanılan akışkanın sakıncalı olmadığını onaylayın.
Zehirli, mikro biyolojik, patlayıcı, radyoaktif veya başka sağlığa zararlı maddelerle kullanıldığında, güvenlik bilgi föyü bize
gönderilmeli ve pakete eklenmelidir.
Yukarıda verilen bilgilere uyulmadığında, pompa veya cihazla güvenli olarak çalışılabilmesi için alınacak önlemler size
faturalandırılır. Kirli pompaları ve aksesuarlarını kabul etmeme ve size iade etme hakkımız saklıdır!
Sakıncasızlık beyanı iyi görülebilecek bir şekilde iade ambalajına yapıştırılmalı ve olanaklar dahilinde önceden bize e-posta ile
ve gerektiğinde güvenlik bilgi föyü ile birlikte:
service-emea-gr@circor.com adresine gönderilmelidir. Sakıncasızlık beyanı olmayan iadelerin bu beyan gelene kadar
işleme alınmayacağına anlayış göstermenizi rica ederiz.
o Pompa gönderilmeden/hazırlanmadan önce tamamen
boşaltıldı ve içten, dıştan temizlendi.

Pompa tipi:
Seri numarası:

o Özel koruma önlemleri alınmasına gerek yok.
Pompa tehlikeli veya başka sağlığa/çevreye zararlı
akışkanlarla kullanıldı mı?
o Hayır
o Evet
Pompalanan akışkan:
______________________________________________
UN / CAS Numarası (güvenlik veri bilgi föyüne bakınız):
______________________________________________

o Artık sıvı, yıkama akışkanları, kişisel koruyucu donanımlar
ve bertaraf bakımından gerekli olan özel koruma önlemleri
(güvenlik veri bilgi föyleri gereklidir ve önceden gönderilmeli
veya pakete eklenmelidir).
o Belirtilen akışkanın dışında dikkate alınması gereken başka
güvenlik önlemleri (kullanılacak temizleme maddesi gibi) var
mı?
Varsa, bunlar nelerdir?
_______________________________________________
o Güncel güvenlik veri bilgi föyü eklendi.

Radyoaktif veya mikro biyolojik olarak kirlenmiş ve kurallara uygun olarak temizlenmeden iade edilen pompaları/
parçaları kabul etmiyoruz.
İletişime
geçilecek kişi
Tel. / Faks /
E-posta:
Yasal olarak bağlayıcı beyan:
Bu beyanın eksiksiz ve en iyi bilgilerimizle doğru olarak doldurulduğunu onaylarız. Sevkıyat ambalaj, sevkıyat ve tehlikeli
maddelerin işaretlenmesi ile ilgili tüm yasalara uygun olarak yapıldı. İade edilen nesnenin kirli olduğu işaretlenmemiş olan
iadelerin oluşturacağı zararlardan gönderen sorumludur.

Yer, tarih

İmza

Kaşe:

