DENEY HİZMET ŞARTLARI VE
SÖZLEŞME FORMU

Döküman No FR/LAB/063
İlk Yayın Tarihi 12.05.2014
Revizyon No
0
Revizyon Tarihi
-

YILBOR Plastik Deney Laboratuvarı çalışma alanlarıyla ilgili olarak; müşterileri tarafından talep
edilen deneylerin yerine getirilmesi amacıyla imzalanacak bu sözleşme; sözleşmeye bağlı olarak
deney yaptıracak olan müşterilerin; YILBOR Plastik Deney Laboratuvarı imkanlarından istifade
edebilme hakkını ve bu hakkın kullanılması ile ilgili esasları kapsar.
Deneyi Talep Eden:
Deney Talep Tarihi:
Talep No.:
1. İDARİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE GEÇERLİLİK SÜRESİ
a) YILBOR Plastik Deney Laboratuvarı yetkilileri tarafından, müşteriden gelen deney talebine istinaden
“Deney Hizmet Şartları ve Teklif Formu” düzenlenir, imzalanır ve müşteri onayına sunulur. Müşterinin
onayının alınması ile sözleşme yapılmış sayılır.
b) İşbu sözleşme tarafların yazılı talebi halinde fesih edilebilir. Ancak fesih talebi en geç kararlaştırılan
deney tarihinden en az 3 (iki) işgünü öncesi yazılı olarak bildirilmelidir.
c) Sözleşmenin idari ve teknik şartlarındaki değişiklik talepleri; en az 3 (iki) işgünü öncesi yazılı olarak
taraflara bildirilir. Sözleşmedeki değişiklik talepleri tarafların herhangi biri tarafından kabul
görmediğinde; sözleşmenin ilk metni geçerlidir.
d) Deney/deneylere ait deney ücreti; müşteri tarafından, aşağıda belirtilen banka hesap numarasına
yatırılarak dekontunun Laboratuvara ibrazına (e-posta,fax, elden) müteakip deney şartları yerine
getirilir.
YILBOR Plastik Laboratuvarı İletişim ve Banka Hesap Bilgileri
Adres:

Hesap Bilgileri:

2. TEKNİK YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Deney şartlarına uygun şekilde numune alma müşterinin sorumluluğundadır.
b) Numunenin laboratuvara kabulüne kadar geçen süre zarfında taşınması, ambalajlanması, muhafazası
işlemlerinin sorumluluğu müşteriye aittir.
c) Numune kabulünden müşteriye teslim edilinceye kadar (eğer numune geri teslim edilecek ise) geçen
süre zarfındaki uygun depolama ve muhafaza işlemlerindeki sorumluluk YILBOR Plastik Deney
Laboratuvarına aittir.
d) Deneylerin tahmini bitiş tarihi müşteriyle anlaşılan yönteme göre iletilir. Şartlarda herhangi bir sapma
olduğunda müşteri bilgilendirilir.
e) İşlemleri tamamlandıktan sonra 1 ay içinde alınmayan numuneler tasfiye edilir. Gerektiğinde, tasfiye
için yapılacak olan işlem masrafları müşteri tarafından karşılanır.
f)

Numuneye ait teknik dokümanlar (standartlar hariç) müşteri tarafından numune ile birlikte
gönderilecektir.
Elektronik nüsha, basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
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3. SÖZLEŞME ŞARTLARI

3.1. Teknik Şartlar:
a) Numune Alma Kuralları:
Numuneler ilgili standartta belirtilen miktar ve şekilde alınmış olmalıdır. Yapılacak test
ve analiz türüne göre gönderilmesi gereken numune miktarları değişmektedir. Bu nedenle
miktar hususunda numune gönderilmeden önce ilgili YILBOR Plastik laboratuvarı ile
görüşülmesi önerilir.
b) Numunenin Laboratuvara Gönderilme Kuralları:
Numunenin laboratuvara gönderilmesi müşterinin sorumluluğundadır.
c)

Numune Muhafaza Şartları:
Hasar ve/veya tahribatsız muayeneler için numuneler orijinal haliyle laboratuvara
iletilmelidir. Darbe almaları, yüzey bozulmaları önlenmelidir.

d) Numune Teslim Şartları:

Deney için numuneler, ilgili standartlarda belirtilen miktar ve ambalaj içinde getirilmeli,
üzerinde numune ile ilgili açıklayıcı bilgiler (getirilen numunenin adı, kodu, kuruluş adı,
numuneleme tarihi gibi) veren bir etiket olmalıdır.
3.2. Deney şartları:
a) Müşteriyle Birlikte Deney Yapılması Şartları:
Müşterinin laboratuvar deneylerine katılması durumunda, YILBOR Plastik Ziyaretçi Gizlilik
Sözleşmesini imzalaması zorunludur.
b) Taşerona Deney Yaptırılması Şartları :
Deneyler taşerona verilmeyecektir.
c) Ölçüm Belirsizliği:
İlgili teste ait ölçüm belirsizliği, müşteri talep ettiğinde raporlarımızda belirtilir.
d) Deney tarihi ve deney süresi;
Deneylere Başlama
Tarihi

3.3.

Tahmini Bitiş Tarihi

Özel Şartlar: (Gerektiğinde özel şartlar bu alanda belirtilir)

4. DENEYLERİN ÜCRETLENDİRİLMESİ
S. No

Boru, Ek Parça, Hammadde Tanımı
Ve Gerekli Numune Miktarları

Numuneye Uygulanacak Testler

Elektronik nüsha, basılmış hali kontrolsüz kopyadır.

Fiyat (TL)
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Genel TOPLAM
KDV
GENEL TOPLAM
5. YILBOR Plastik Deney Laboratuvarı ONAYI :
(Ad-Soyad/İmza/Kaşe)

6. MÜŞTERİNİN ONAYI
Bu Teklif/Sözleşme’de belirtilen tüm koşulları okuduk ve kabul etmekteyiz, ayrıca bu sözleşmenin
hazırlanmasına ilişkin tarafımızdan gönderilen bilgilerin tam ve doğru olduğunu teyit ederiz.
Adı/Ünvanı
Adresi
İrtibat Kurulacak Kişi

Telefon
/Faks

Onay Tarihi

E-posta

İmza ve Kaşe

Elektronik nüsha, basılmış hali kontrolsüz kopyadır.
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