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ZLECENIE WZORCOWANIA
KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO

nr ….... /….....
(wypełnia laboratorium)

Osoba i tel. kontaktowy

………………………..………….

Data zlecenia badań: ……………………………

…………………………………….
Dane do certyfikatu:
Nr klienta IC

**

Dane do fvat:
…………………………..……….

Nr klienta IC** …….…………………..…...…….

Nazwa firmy

…………………………..……….

Nazwa firmy

…………………………..……….

Adres

……………………………………

Adres

……………………………………

……………………………………

……………………………………
NIP

…………………………………...

Wykaz kluczy:

L.P.

PRODUCENT

ZAKRES

NR KATALOGOWY

NR SERYJNY

Czy klucz był
wzorcowany w
Laboratorium
intermeko *

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* Jeżeli klucz był już wzorcowany przez Laboratorium
** Podać nr klienta jeśli jest w SAFO IC.

intermeko proszę zaznaczyć „x”

UWAGI…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………….

……………………………..

Data i podpis osoby
zlecającej wzorcowanie
kluczy

Data i podpis osoby
przyjmującej klucze
do wzorcowania

Administratorem danych osobowych jest Intermeko Europe sp. z.o.o, Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19c, 05-082 Stare
Babice, tel.: +48 22 469 89 70, e-mail: kontakt@intermeko.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się pod adresem: iod@intercars.eu.
Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem realizacji usługi, a ich niepodanie uniemożliwi jej wykonanie. Dane będą
przetwarzane w celach związanych z realizacją usługi (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy) oraz
ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane będą przechowywane przez okres: wymagany właściwymi przepisami prawa (np. przepisami kodeksu cywilnego, przepisami
o rachunkowości) oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Każdej osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Informacje odnośnie wzorcowania i kalibracji kluczy dynamometrycznych w
laboratorium INTERMEKO.
Wzorcujemy klucze dynamometrycznych o parametrach: zakres 2-1100 Nm, w rozmiarach: ¼”, 3/8”, ½”, ¾”
i 1” do długości nieprzekraczającej 1400mm. (jest to około 90% kluczy, którymi posługują się mechanicy)
Każdy Klient, który chce przeprowadzić wzorcowanie klucza proszony jest o wypełnienie zlecenia
wzorcowania (przesyłam w załączniku) lub można pobrać ze strony internetowej
http://www.intermeko.eu/#/dokumenty_do_pobrania

Klucze wraz ze zleceniem można dostarczyć do laboratorium transportem wewnętrznym poprzez filię Inter
Cars S.A lub wysyłając bezpośrednio na adres:
Intermeko Europe Sp. z o.o. ; Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 19c, 05-082 Stare Babice.
Wzorcowanie jest potwierdzone certyfikatem zgodnym z DIN EN ISO 6789, który dołączamy z fakturą do
sprawdzonego klucza. Klucz odsyłamy na filię.
W celu szybkiej realizacji oraz zachowania kontroli i nadzoru nad transportem wewnętrznym paczek z
kluczami dynamometrycznymi przysyłanymi do wzorcowania należy paczki adresować:
Filia docelowa:
KAK
Nazwa
Towar niehandlowy
Komentarz:
LABORATORIUM – WZORCOWANIE
Oferta może ulec zmianie, w takim przypadku informacja umieszczona zostanie na stronie głównej Serwisu
Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu www.intermeko.eu
Jeśli będą jeszcze pytania śmiało proszę o kontakt tel. 669900787 lub wzorcowanie@inrtermeko.eu

