
REPORT NO

FATURALAMA B‹LG‹LER‹

Normal (3 iflgünü) Ekspres (2 iflgünü) *Shuttle (24 saat) *Aynı Gün

* Elyaf kompozisyonu testinde Avrupa direkti� metod 8’e alternatif olarak AATCC 20A metodu kullanılmaktadır.
** BS 5852 Kısım 1 Kaynak 0 yanma testinde aksi talep edilmedikçe aleve dayanıklı olmayan poliüretan sünger (BS 3379 Tip B Sertlikte 130 değerde ve 20-22 kg per m3 yoğunlıkta) sünger kullanılmaktadır 
 Not: 1-İstenen Analiz / Test Metod bilgileri tarafınıza e-mail ile gönderilecektir.
 Not: 2-Akredite Test / Analiz kapsamımıza TÜR�K web sayfasından (www.turkak.org.tr) AB-0716-T laboratuvar kodu ile ulaşabilirsiniz.

TEST TALEP FORMU

BAfiVURAN B‹LG‹LER‹

‹STENEN SERV‹S HIZI

*H›zl› servisler için lütfen teyit al›n›z. "Ekspres" için % 50, "24 saat" için % 100 ve "Ayn› Gün" servisi için % 150 fiyat fark› uygulanmaktad›r.
Numune kabulü her gün saat 14:00’e kadard›r, daha sonra teslim edilen numuneler ertesi gün iflleme al›n›rlar.

NUMUNE VE RAPOR GÖNDER‹ B‹LG‹LER‹

LÜTFEN ‹STENEN TEST (LER) ‹N KUTUCU⁄UNU ‹fiARETLEY‹N‹Z.
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Intertek Test Hizmetleri A.fi.
Merkez Mah. Sanayi Cad. No.23 Altında¤ Plaza • Yenibosna, 34197 ‹stanbul / Türkiye • Tel: +90 212 496 46 46 (pbx) • Faks: +90 212 452 80 55

e-mail: intertek.turkey@intertek.com • web site: www.intertek-turkey.com

Baflvuran Firma Ad›

Vergi Dairesi No.

‹lgili Kifli Telefon / Dahili

Faks E-Posta 

Vergi Dairesi No.

‹lgili Kifli Telefon / Dahili

Faks E-Posta

Adresi Adresi

Fatura & Ödeme Muhatab› Firma Ad›

Mümessil Firma Ad›
‹lgili Kifli
Telefon / Dahili
E-Posta

Faks

Numune Tan›m› (Kullan›m yüzünü kumafl üzerinde aç›kça belirtiniz.) Renk Model / Stil No.

Sezon Siparifl No.

Say›s›

Önceki Rapor No. Elyaf Kompozisyonu

‹hracat Bölgesi*

Müflteri Ad› : ......................................................................................................................................

*Aksi bildirilmedikçe, tüm testler ürünün ihracat bölgesi ile ilgili test metotlar›na -
  standartlar›na göre yap›l›r.

Avrupa Amerika Di¤er: ................................

Etiket Talimat› ‹stedi¤iniz etiket talimat›, ancak müflteri standard›nda aksi belirtilmedi¤i sürece uygulan›r.

Kullan›m Yeri

Gramaj

Bayan Bay Çocuk (...........yafl) ............ (Di¤er)

Ürün Türü Pant. T-shirt Etek Shirt ............ (Di¤er)

* Sürtme
* Deniz Suyu
* Non - Chlorine
* Terli Iflık

* Tükürük

* Standarda Göre Full Test
     Boyut Sabitli¤i
* Y›kama
* Kuru Temizleme
* Buharlama
     Görünüm
* Y›kama sonras›
* Kuru Temizleme sonras›
* Bask› Dayan›kl›l›¤›
* Dönme
     Renk Hasl›¤›
* Y›kama
* Su
* Chlorine
* Ifl›k
* Fenolik Sararma
* Ter
* Su Lekelemesi
* Kuru Temizleme

* Yanmazl›k**
* Korozyon
* Etiket Talimatı Önerme
* Etiket Talimatı Kontrol

     Fiziksel
* Kopma Mukavemeti
* Y›rt›lma Mukavemeti
* Dikifl Kaymas›
* Dikifl Mukavemeti
* Boncuklanma
* Afl›nma
* Patlama Mukavemeti
* Gramaj
* Geri Dönüfl Esnekli¤i
* ‹plik Numaras›
* Kumafl S›kl›¤›
* Aksesuar Mukavemeti
* Hava Geçirgenli¤i
* Su Emicilik
* Su ‹ticilik
* Su Geçirmezlik
* CPSIA
* 16 CFR 1500.48 Sharp Edge
* 16 CFR 1500.49 Sharp Point
* 16 CFR 1501 Small Parts
* ASTM F1816-97 Drawstrings
* ASTM F963 Safety Toys   

     Analitik
* pH de¤eri tayini
* Organik Tafl›y›c›lar (COC)
* AZO Boyar Maddeler
* Allerjen Boyar Maddeler
* Kanserojen Boyar Maddeler
* Organik Kalay Blfl. * TBT * DBT * DOT * TPhT * Di¤er
* Fenoller * PCP * TeCP * OPP
* Formaldehit (Numune kapalı ambalajda gönderilmelidir.)
     A¤ır Metaller
* Paketleme Malzemelerinde A¤›r Metaller (CONEG)
* Toxicity EN 71-3
* Ekstrakte Edilebilen A¤ır Metaller
* Kurflun (Toplam Miktar Tayini)
* Kadmiyum (Toplam Miktar Tayini)

Nikel : * Spot * EN 1811 * EN 12472
* Demir (Fe) Tayini
     Test Paketleri

CPSIA : * Kurflun * Fitalat * Kadmiyum
* GOTS (Global Organik Tekstil Testleri)
* Oeko Tex 100 Paket
* REACH (SVHC)
* Atık Su Testleri
* Di¤er  ....................................

     Analitik
* APEO
* Navy Blue
* PCB
* Pestisitler
* Koku Analizi
* Fitalatlar
* PVC
* Krom VI
* BHT
* PFOS/PFOA
* Asbestos
* PAH
* DMFu
* C10-C13
* C14-C17
     Materyal Analizi
* (FTIR)
* Alev Geciktiriciler
* Open End&Ring
* Elyaf Kompozisyonu*

* Filament Say›s›
* Open End&Ring

Talep etti¤imiz testlerin INTERTEK TEST H‹ZMETLER‹ A.fi. taraf›ndan bu formun ön ve arka yüzünde bulunan flartlar dahilinde yap›lmas›n› ve bu hizmet karfl›l›¤›nda
uygulanacak fiyat ve ödeme koflullar›n› kabul etti¤imizi beyan ederiz. Yukar›da beyan etti¤imiz bilgilerin eksik ya da hatal› olmas›ndan  do¤acak tüm kay›plar  taraf›m›za aittir.
Intertek Test Hizmetleri A.fi.‘nin, sözleflme ihlali ve/veya Intertek Test Hizmetleri A.fi. tarafından gerekli titizli¤in ve becerinin gösterilmemesi ile ilgili olarak do¤abilecek her türde ve her flekilde kayıp, ziyan veya masraflar için iddia edilen haklara iliflkin 
yükümlülü¤ü, bu hak iddialarına mahal veren Intertek Test Hizmetleri A.fi.  yapılan ilgili sözleflme kapsamında talep edilen spesifik hizmetle ilgili olarak ödenecek ücret veya komisyonun on (10) katına eflit toplam yekun tutarı hiçbir surette aflmayacaktır; ancak 
Intertek Test Hizmetleri A.fi., kar kaybı ve/veya gelecek ifllerin kaybı ve/veya üretim kaybı ve/veya Müflterinin girdi¤i sözleflmelerin feshi dahil olmak üzere zımni veya dolaylı zararlarla ilgili hak iddiaları durumunda yükümlü olmayacaktır. Kabul ediyorum.

Form Doldurma Tarihi                        Yetkili ‹mza                        F‹RMA KAfiES‹  Fatura muhattab› firman›n kaflesini de basmay› unutmay›n›z.

..…......…. /…...…...... /…...................….….

Teslim Alan/Teslim Alım Tarihi/Saati Baflvurunun (Varsa eksik bilgi/numune) Tamamlanma Tarihi/Saati

Afla¤›daki bölüm Intertek taraf›ndan doldurulacakt›r.
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Intertek Test Hizmetleri A.Ș. İș Hizmet Șartları

1. Intertek Test Hizmetleri A.Ș. (bundan sonra “Șirket” olarak anılacaktır), hizmetlerini ișbu sözleșmenin içerdiği șart ve kayıtlara (bundan sonra “Șartlar” olarak anılacaktır) göre ve bunlara tabi șekilde sağlamayı kabul eder. Șartlar, ancak yazılı ve Șirket 
adına bir imza yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle ifade edilmiș bir düzeltme ile değiștirilebilir ve Șirket veya çalıșanları veya mümessilleri tarafından gerçekleștirilen bașka hiçbir faaliyet, bașka kayıt ve șartların kabulü anlamına gelmeyecektir. 

2. Șirket, hizmetlerini sağlaması için talepte bulunan kiși yada kurum (bundan sonra “Müșteri” olarak anılacaktır) için hareket eder. Bașka hiçbir taraf, Șirket tarafından kabul edilmediği sürece, Șirkete talimat verme yetkisine sahip değildir.  
3. Test raporları, tetkikler, gözetim rapor ve/veya sertifikaları veya Șirket tarafından, hizmetlerini sağladığı süre zarfında üretilen diğer malzemeler üzerindeki tüm haklar (telif hakkı dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere), Șirketin yetkisinde 

kalacaktır. Müșteri, söz konusu materyalleri bunların içeriklerini veya özetlerini önceden Șirketin, reddetme tasarrufu saklı kalmak kaydıyla, onayını almadan çoğaltmayacak veya kopyalamayacak, yayımlamayacak veya herhangi üçüncü bir tarafa 
ifșa etmeyecektir. Müșteri ayrıca çalıșanlarının ve vekillerinin gizliliği koruyacaklarını ve Șirketin faaliyetleri ile ilgili olarak gerekebilecek bilgileri yayınlamayacaklarını veya bașka șekilde kullanmayacaklarını taahhüt eder. 

4. 4.1 Șirket, hizmetlerini sağlarken gerekli titizliği ve beceriyi uygulayacağını taahhüt eder ve sadece söz konusu titizliğin ve becerinin gösterilmediği durumlarda sorumluluk kabul eder. 
 4.2 Șirketin, sözleșme ihlali ve/veya Șirket tarafından gerekli titizliğin ve becerinin gösterilmemesi ile ilgili olarak doğabilecek her türde ve her șekilde kayıp, ziyan veya masraflar için iddia edilen haklara ilișkin yükümlülüğü, bu hak iddialarına mahal 

veren Șirketle yapılan ilgili sözleșme kapsamında talep edilen spesifik hizmetle ilgili olarak ödenecek ücret veya komisyonun on (10) katına eșit toplam yekun tutarı hiçbir surette așmayacaktır; ancak Șirket, kar kaybı ve/veya gelecek ișlerin kaybı 
ve/veya üretim kaybı ve/veya Müșterinin girdiği sözleșmelerin feshi dahil olmak üzere zımni veya dolaylı zararlarla ilgili hak iddiaları durumunda yükümlü olmayacaktır.

 4.3 Șirket hiçbir durumda, hizmetlerinin herhangi birinin geç olarak yerine getirilmesi veya getirilmemesi halinde veya Șirketin kontrolü dıșında olușan, savaș, sivil ayaklanma, devlet talepnameleri, devlet veya parlamento sınırlamaları, her türlü 
yasaklamalar ve yaptırımlar, ithalat ve ihracat düzenlemeleri, grev veya sendika ile anlașmazlıklar (ister kendi çalıșanları isterse herhangi bașka bir șahısa ait çalıșanları ilgilendirsin), ișçi bulma hususundaki zorluklar, makinelerin bozulması, yangın 
veya kaza dahil olmak üzere her türlü sebepten kaynaklanan gecikmenin yol açtığı kayıp veya zararlarda yükümlü olmayacaktır. Bu durumlardan herhangi birisinin meydana gelmesi durumunda Șirket, her türlü yükümlülükten ari olmak üzere 
hizmetlerin sağlanması yönündeki her türlü sözleșmeyi feshedebilir veya askıya alabilir. 

 4.4 Șirket, Șirketin hizmetlerin sağlanması hususunda Șirketçe verilen zaman tahminine uymaması sonucu Müșteri tarafından uğranılan kayıp veya zararlardan dolayı Müșteriye karșı yükümlü olmayacaktır.
5 5.1 Müșterinin, Șirketçe kabul edilen talimatlarına tabi olmak üzere; test raporları, tetkikler, gözetim rapor ve/veya sertifikaları veya Șirket tarafından üretilen diğer materyaller, Șirketçe alınan talimatların sınırlaması dahilinde gerekli özenle 

olușturulan görüș beyanlarını içerecektir.  Șirketin, alınan spesifik talimatların dıșında kalan durumlara uymak ya da bunları rapor etmek zorunluluğu bulunmamaktadır. 
 5.2 Malların sevkiyat öncesi gözetimi veya ekspertizi hususunda Șirketin gözetmeni, gözetim veya tetkiki mallar %100 tamamlandığı, paketlenip ișaretlendiği taktirde gerçekleștirecektir (Șirket ve Müșteri tarafından bașka șekilde anlașılmadığı 

sürece). Gözetim veya tetkike tabi tutulacak mallar, Șirketin gözetmeni huzurunda ambalajdan çıkarılacak ve gözetim veya tetkik, 5.3 sayılı Șart uyarınca Müșteri tarafından belirlenen yerde gerçekleștirilecektir. 
 5.3 Șirket gözetmeninin, söz konusu yeri, doğru bir gözetim veya tetkiki gerçekleștirmek için uygun bulmaması halinde veya gözetim veya tetkik için gerekli ekipmanlar bulunamadığı taktirde gözetmen, duruma göre elverirse, söz konusu yerden 

malların numunelerini alabilir ve gözetim veya tetkiki Șirketin tesislerinde gerçekleștirebilir. Müșteri, bununla ilgili olarak doğan tüm maliyet ve masraflardan sorumlu olacaktır.    
 5.4 Numunelerin testi veya analizini müteakip düzenlenen raporlar, tetkikler veya sertifikalar, Șirketin söz konusu numunelere ilișkin belirli görüșünü içermekte olup numunelerin alındığı yığın hakkında herhangi bir görüșü ifade etmemektedir. Yığın 

hakkında bir görüș istendiği taktirde, yığının incelenmesi ve numune alınması için Șirketle önceden yazılı olarak özel düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Șirketin sorumluluğu hiçbir durumda, Șirketçe fiilen yığından alınan ve gözetimi yapılan, 
test edilen ve araștırılan numunelerin gözetiminin yapılması, test edilmesi ve rapor edilmesinin ötesine geçmeyecektir ve söz konusu gözetim veya tetkik veya testin sonuçlarından çıkacak her türlü müdahale, tamamıyla Müșterinin tasarrufunda 
ve yegane ve inhisari sorumluluğunda olacaktır. 

6 Șirket, tasarrufu kendine ait olmak üzere Müșteri ile anlașmaya bağlanan hizmetlerin yerine getirilmesi hususunun tamamını veya herhangi bir kısmını, herhangi bir tașerona havale etme yetkisine sahiptir.  
7 Șirketin her memuru, çalıșanı, mümessili veya tașeronu, yükümlülük sınırlamalarından ve Genel Șartların içerdiği tazminatlardan istifade edecektir. Söz konusu sınırlamalar ve tazminatlarla ilgili olduğu ölçüde Șirketin taraf olduğu her türlü Sözleșme 

sadece Șirketin kendi adına değil, aynı zamanda yukarıda belirtilen her kișiye yönelik olarak da akdedilmiș sayılacaktır. 
8 Müșterinin istemlerinin; numunelerin Müșteri veya üçüncü bir tarafça analiz edilmesini gerektirmesi halinde Șirket, analiz sonuçlarını, doğruluğu konusunda sorumluluk tașımaksızın teslim edecektir. Șirketin, sadece Müșteri veya üçüncü bir tarafça 

yapılan bir analize tanıklık etme olanağına sahip olduğu taktirde ve doğru bir numune analiz edildiğinde teyit verecektir ancak söz konusu analizin doğruluğu konusunda bașka yönden sorumlu olmayacaktır. 
9 Müșteri;  
 9.1 șirkete yönelik talimatların zamanında verilmesini ve bu talimatların istenen hizmetlerin etkin bir șekilde yerine getirilebilmesini olanaklı kılmak için yeterli bilgi ile birlikte aktarılmasını sağlayacaktır
 9.2 müșteri ile herhangi bir üçüncü taraf arasında yapılan düzenlemeleri veya anlașmaları yansıtan belgelerin veya satıș sözleșmelerinin, akreditiflerin, konșimentoların vs. suretleri gibi üçüncü taraflara ait belgelerin, Șirket tarafından tesellüm 

edildiği taktirde, yerine getirilecek hizmetlerin veya Șirketçe kabul edilen zorunlulukların kapsamını arttırmak veya kısıtlamaksızın sadece bilgi edinilmesi amaçlı olduğunu kabul eder,
 9.3 istenen hizmetlerin etkin bir șekilde yerine getirilmesini olanaklı kılmak doğrultusunda Șirket temsilcileri için gerekli bütün erișim olanağını sağlayacaktır,
 9.4 gerektiği taktirde, istenen hizmetlerin yerine getirilmesi için her türlü özel ekipmanı ve personeli tedarik edecektir,
 9.5 istenen hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında çalıșma koșulları, çalıșma sahası ve montaj açısından güvenlik ve emniyet için gerekli bütün önlemlerin alınmasını sağlayacaktır, 
 9.6 istenen hizmetlerin yerine getirilmesinde söz konusu olacak her türlü engeli veya aksamayı ortadan kaldırmak veya gidermek için gerekli tüm önlemleri alacaktır ve gözetimi yapılan tüm malları, gözetim bittikten veya inceledikten hemen sonra 

tekrar ambalajlarına koyacaktır,
 9.7 Șirketi, hizmetlerin yerine getirilmesi doğrultusunda her türlü istekle bağlantılı, radyasyon, toksik veya zararlı veya patlayıcı eleman veya malzemeler, çevre kirliliği veya zehirlerin varlığı veya riski dahil fakat bunlarla sınırlı kalmamak suretiyle 

fiili veya muhtemel, her türlü bilinen risk ve tehlikelerden önceden haberdar edecektir.
10 Müșteri, Șirketi, Șirket yetkililerini, memurlarını ve çalıșanlarını, mümessillerini veya tașeronlarını așağıdaki hususlara karșı garanti altına alacak, suçtan ari tutacak ve tazmin edecektir:  
 10.1 herhangi üçüncü bir tarafça; hizmetlerin herhangi birisinin yerine getirilmesi, sözde yerine getirilmesi veya getirilmemesi ile ilgili olarak; her ne türde ve șekilde meydana gelirse gelsin kayıp, zarar veya maliyet için, herhangi bir hizmetle ilgili 

iddia edilen hakların toplamı, 4.2 sayılı Șartta belirtilen limiti aștığında,
 10.2 șirketin, Șirket tarafından Müșteriye yönelik yerine getirilen hizmetlerin bir sonucu olarak; Șirketin kendi hatası, ihmali veya kasti gecikmesinden dolayı doğması hariç, uğradığı her türlü kayıp veya zarar. 
11 11.1 Müșteri, Șirkete ilgili fatura ibraz edildikten hemen sonra veya Șirketin yazılı olarak kabul ettiği doğru süre içerisinde ödemeyi yapacaktır. Șirket tarafından yerine getirilmeyen tüm ödemeler için, fatura tarihinden itibaren ödemeye kadar ayda 

yüzde 2,5 oranında faiz ișleyecektir. Müșteri ayrıca, hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olarak makul șekilde ortaya çıkacak tüm geri ödemeleri Șirkete ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
 11.2  Müșteri, Șirkete karșı iddia edebileceği herhangi bir ihtilaf, karșı talep veya mahsup ișlemi yüzünden Șirkete borçlu olunan meblağların ödemesini alıkoyma veya geciktirme hakkına sahip değildir.  
 11.3 Alacaklılar nezdinde ödeme düzenlemesinin herhangi bir șekilde durdurulması, iflas, ödeme aczi, haciz, veya faaliyetin durdurulması veya Müșterinin Șirkete borçlu olduğu meblağları kısmen veya tümüyle ödeyememesi halinde Șirket, Șirkete 

borçlu olunan tüm meblağlar faizi ile birlikte ödenene kadar yerine getirmekte olduğu hizmetleri durdurma ve test raporlarının, tetkiklerin, gözetim belgelerinin veya istenen diğer materyallerin düzenlenmesini geri çekme hakkına sahiptir. 
12 Șirket, kanunen veya Șartlar kapsamında sahip olduğu haklara halel gelmeksizin Șirkete borçlu olunan meblağların ödenmemesi halinde așağıda belirtilen haklara sahip olacaktır: 
 12.1 Șirket, Müșterinin Șirkete hangi Sözleșme kapsamında veya bașka her ne șekilde olursa olsun borçlu olduğu tüm tazminatlar ve meblağlar için test için verilen bütün numuneler üzerinde genel ve özel rehin hakkına sahiptir.
 12.2 Söz konusu rehin hakkının geçerliliği sırasında Șirket, Șirketin himayesinde tutulan numuneler için makul ölçüde depolama ücreti ödemesi alma hakkına sahiptir.  
 12.3 Șirketin rehin hakkı ve yukarıda yazılı 12.1 ile 12.2 sayılı Șartlar kapsamındaki diğer haklara halel getirmeksizin; malların test, gözetim veya tetkik süreci Șirketin tesislerinde gerçekleștirilmesi halinde Șirket, Müșteriye malların (veya bunların 

bir kısmının) teslim edilmeye hazır olduğunu bildirebilir ve Müșteri bu malları, (Cumartesi Pazar ve Resmi Tatil günleri hariç) üç (3) takvim günü içerisinde teslim alacaktır. Bu süre sonunda mallar Müșteri tarafından teslim alınmadığı taktirde tasarruf 
hakkı sadece Șirkete ait olmak suretiyle mallar atılmıș ve/veya yok edilmiș sayılacaktır.   

 12.4 Yukarıdaki 12.3 sayılı Șartlara halel getirmeksizin Șirket, eğer Müșteri söz konusu hizmetlerin yerine getirilmesi için malları Șirketin tesislerinde emanete bırakıp ardından adı geçen malları teslim almadığı taktirde; malları (veya bir kısmını) 
kendi tesislerinde veya bașka bir yerde, masrafları Müșteriye ait olmak üzere depolama tasarrufuna sahip olacaktır. 

 12.5 Șirketin Müșteriden hizmete konu mallarla ilgili olarak çıkan, iade isteyebileceği masraflar, Șirketin (depolama, sigorta veya bașka yoldan) uğrayacağı bütün makul masrafları içerir  ve mallarla ilgili olarak kapsamlı bir sigortanın yaptırılması 
hususunun Șirket için zorunlu değil, makul olduğu özellikle beyan edilir. 

 12.6 Șirketin rehin hakkı veya yukarıda yazılı 12.1 ila 12.5 sayılı Șartlar kapsamındaki diğer haklara halel getirmeksizin mallardaki risk ve mülkiyet daima Müșteriye ait olacaktır.  
13 Șirketin kontrolü dıșında talimatı verilen veya hakkında anlașma yapılan herhangi bir hizmeti yerine getirmekten veya tamamlamaktan her ne sebepten olursa olsun alıkonulduğu taktirde Müșteri, Șirkete așağıda  belirtildiği șekilde ödeme yapacaktır: 
 13.1 fiilen yapılan veya ortaya çıkan tüm masrafların tutarını; ve 
 13.2 fiilen gerçekleștirilen hizmetin (șayet geçerli ise) orantısına eșit orantıda, kabul edilen ücret veya komisyon; 
 ve Șirket, istenen hizmetin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi nedeniyle doğan her türlü sorumluluktan kurtarılmıș olacaktır. 
14 Müșteri tarafından hizmetin yerine getirildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde talepte bulunulmaması halinde, Șirket, Müșteri nezdinde bütün yükümlülüklerinden ari olacaktır.
15 Hizmetin yerine getirilmesinde beklenmedik ek süre veya masraflarının ortaya çıkması halinde Șirket, ortaya çıkan bu ek süre ve masrafları makul șekilde karșılayacak ek ücret gösterme/talep etme hakkına sahiptir.
16 Șirket tarafından düzenlenen ilgili tüm özel ve kamuya açık olmayan bilgileri șirketin ifșa etmesi gereken durumlar dıșında üçüncü taraflara açıklanamaz. Türk Akreditasyon Servisi ("TÜRKAK") ya da farklı bir akreditasyon șirketinin  șirketin  

faaliyetlerinin akreditasyon için değerlendirilmesi veya șirkete tabi olacak yasal veya düzenleyici gereklilikler için de böyle bilgiler açıklanamaz.
17 Șirket tarafından hizmetlerin yerine getirilmesi yönündeki tüm sözleșmeler ve Șartlar, T.C. kanunlarına göre yorumlanacaktır ve bu kanunlara tabii olacaktır ve sözleșmelerin herhangi bir hakem veya davaya konu olması durumunda, bu tür 

sözleșmelerin T.C.’de yapıldığı ve uygulandığı varsayılacaktır.Șartların içerdiği herhangi bir hükmün, herhangi bir șekilde yasalar nezdinde geçersiz, kanun dıșı veya hükümsüz olduğu taktirde ve/veya böyle bir durumun olușması halinde, ișbu 
Șartların geriye kalan hükümlerinin geçerliliği, yasaya uygunluğu ve yürürlüğe konabilirliği hiçbir șekilde etkilenmeyecektir veya bozulmayacaktır.

18 Șirket tarafından hizmetlerin yerine getirilmesi ile ilgili veya yerine getirilmesi hususundaki her türlü anlașma ile ilgili olarak çıkan her türlü ihtilaf veya hak talebi; Șirketin tek bașına ve öncelikli olarak sahip olduğu yasal ișlemleri bașlatma tasarrufuna 
tabi olarak, İstanbul - Bakırköy Mahkemelerini veya Șirketin seçebileceği herhangi bașka bir ülkenin mahkemelerini yetkili kılma hakkı saklı kalmak kaydı ile, tahkim yoluyla rücu edilecek ve belirlenecektir.  Taraflar, bir hakemin görevlendirilmesi 
hususunda mutabık kalmak üzere yazılı bir bașvuruda bulunduktan sonra tarafların bașarısız olması halinde bir hakemin görevlendirilmesi için İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kurulu tarafından bir hakemin görevlendirilmesi doğrultusunda anlașabilir. 
Tahkim yeri, İstanbul olacaktır.  Sadece bir Hakem hazır bulunacaktır. Tahkim ișlemlerinde kullanılacak dil, Türkçe olacaktır.

Intertek Türkiye Hizmet Șartları

1. Lütfen bașvuru formunu tam ve doğru olarak doldurunuz. Raporlar, bașvuru formundaki bilgiler doğrultusunda hazırlanmaktadır. Test talep formunda talep edilen testlere ve belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/düzeltme istekleri, laboratuvar test ișlemine 
bașlamadan önce ve yazılı olarak yapılır. Raporun yayınlanmasının ardından gelen değisiklik talebinin yerine getirilmesi durumunda fiyat listesindeki yeniden rapor düzenleme ücreti fatura edilir. Yazılı yapılmayan değișiklik talepleri dikkate alınmaz; 
bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama ișlemleri orjinal bilgiler doğrultusunda yapılır.

2. Test talep formu üzerinde bașvuran firmanın ıslak kașe ve yetkili imzası olmak zorundadır. Hatalı kașe ve imza sorumluluğu müșteriye aittir.
3. Eksik bilgi içeren ve numunesi yetersiz talepler için test ișlemine bașlanmaz. Eksik bilgi ve/veya numunenin tamamlandığı gün, laboratuvarımızda ilgili talep için birinci iș günü kabul edilir.
4. Bilgi eksikliği, numune yetersizliği veya ödeme bekleme durumları nedeniyle ișleme alınamamıș numuneler en fazla 1 hafta tarafımızda muhafaza edilir. Bu süre içinde ișleme alınamamıș veya bașvuran tarafından geri alınmamıș numunelerin 

sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
5. Numune iadesi istendiğinde, numunelerin 1 hafta içinde müșteri tarafından laboratuvarımızdan alınması gerekir. İstendiği durumda karșı ödemeli olarak kurye ile gönderilebilir.
6. Testlerin bașvuran tarafından iptali,aynı gün ve shuttle servis için en fazla aynı gün içinde yapılmalıdır. Bu süreden daha geç iptal talepleri dikkate alınmaz.Hızlı servislerde iptal insiyatifi tamamen laboratuara aittir.
7. Test edilmiș numuneler 3 ay, artan numuneler ise 1 ay saklanır ve sonrasında imha edilir.
8. Aksi için yapılmıș bir anlașma yok ise, raporlar sadece 1 kez basılarak  teslim edilir. İlave orjinal rapor talepleri fiyat listemizde belirtilen ayrı bir ücrete tabidir. 
9. Raporlar İngilizce olarak düzenlenir. Türkçe gibi bașka bir dildeki rapor talepleri, fiyat listemizde belirtilen ayrı bir ücrete tabidir. 
10. Fatura muhatabının, bașvuran firmadan farklı olması durumunda, test talep formunda fatura muhattabının ıslak kașe ve yetkili imzası olmak zorundadır.
11. Test ile ilgili önerilen en az numune miktarları yaklașık olarak așağıdaki tabloda verilmiștir. Bașvuran, tereddüt ettiği hallerde laboratuvarımıza bașvurarak gerekli numune miktarı için rehberlik hizmeti alabilir.

Testler için Önerilen En Az Numune Miktarları

A. Renk Haslığı testleri  ..............
 
B. Fiziksel testler
1- Boyutsal değișim  .....................

2- Yıkama sonrası görünüm ..........
3- Yanmazlık (CFR Part 1610) .......
4- Mukavemet testleri  ..................
(kopma, yırtılma, patlama,
dikiș kayması vb.)
5- İplik No/Konstrüksiyon ..............
6- Kumaș performans testleri ........
(boncuklanma, abrasyon vb.)

Her test için 40 cm x 40 cm
Komple analiz için tüm enden 60 cm (düz renkler için)

Dokuma: 75 cm x 75 cm, Örme: 80 cm x tüm en 

2 adet giysi (1 giysi test için, 1 giysi kontrol için)
1.5 m x tüm en
Her bir test için 50 cm x tüm en

50 cm x 50 cm
Her bir test için 50 cm x tüm en

C. Kompozisyon ve Analitik testler
1- Kumaș elyaf kompozisyonu .........

2- Giysi elyaf kompozisyonu ............

3- Analitik testler ............................
(Formaldehit, pH değeri vb.)
4- Aksesuarlara uygulanan ..............
Analitik testler 
5- Aksesuarlarda Kurșun içeriği .......         testi 
D. Etiket talimatı önerme
Kumaș ...........................................
Giysi .............................................. 

 
50 cm x 50 cm

Eksiksiz bir giysi

Her test için 50 cm x 50 cm

Minimum 8 adet aksesuar

Minimum 20 adet aksesuar

2 m x tüm en
4 adet + varsa aksesuarlar

Öneri ve șikayetlerinizi  feedback.turkey@intertek.com  e-mail adresine gönderiniz.


