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az alábbiakban állapodnak meg:

1.

Az Ügyfél teljesíti a tanúsítási követelményeket az alábbiak szerint:
– az Ügyfél a termék tanúsításához a vonatkozó direktíva alapvető egészségügyi és biztonsági követelményeit a termékre vonatkozó műszaki szabványok felhasználásával
elégíti ki;
– az Ügyfél a termék tanúsításakor figyelembe veszi és betartja az ExVÁ Kft. Tanúsító
Szervezete által előírt tanúsítási rendszer követelményeit.

2.

Az ExVÁ Kft. Tanúsító Szervezete tájékoztatja az Ügyfelet a tanúsítási rendszer követelményeiben bekövetkezett változásokról.

3.

Az Ügyfél biztosítja, hogy a tanúsított termék gyártása során valamennyi termék kielégíti a vonatkozó direktíva és műszaki szabványok követelményeit és valamennyi termék
azonos a terméktanúsítás során vizsgált mintadarabbal.

4.

Az Ügyfél biztosítja a termék megfelelőség értékelési eljárásához szükséges dokumentációt és mintadarabot, valamint a gyártás/gyártmány felügyelet feltételeit, úgymint:
– dokumentáció vizsgálatának lehetősége,
– vizsgáló-, mérőeszközök a termék ellenőrzéséhez,
– helyszínhez, személyzethez, alvállalkozókhoz való hozzáférés,
– a panaszok kivizsgálásának lehetősége.

5.

Az Ügyfél kijelenti, hogy a termék tanúsítása összeegyeztethető a tanúsítás alkalmazási
területével, az alábbiak szerint:
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– meghatározza a terméket, amelyre tanúsítást kíván szerezni (megnevezés, típus, műszaki adatok stb.) és az ExVÁ Kft. tanúsítási rendje szerinti kérelem formanyomtatványt nyújt be,
– meghatározza azon direktívá(ka)t és műszaki szabványokat, melyek alapján a termék
megfelelő.
– kijelenti, hogy a termék az ExVÁ Kft. Tanúsító Szervezete által használt tanúsítási
rendszer szerint tanúsítható.
6.

Az Ügyfél nem használja a terméktanúsítást oly módon, hogy rossz hírét keltse a tanúsító szervezetnek, és a terméktanúsítással kapcsolatosan semmi olyasmit nem állít, amit a
tanúsító szervezet félrevezetőnek vagy illetéktelennek tekint.

7.

A tanúsítás felfüggesztésekor, visszavonásakor vagy elévülésekor az Ügyfél befejezi az
összes olyan reklámanyag használatát, amely bármiféle utalást tartalmaz a tanúsításra és
az ExVÁ Kft. tanúsítási rendszere szerint megszünteti a termék piacra helyezését, ill.
megteszi mindazon szükséges intézkedéseket, melyet az ExVÁ Kft. Tanúsító Szervezete
a tanúsítvány felfüggesztési, visszavonási vagy elévülési folyamata során az Ügyfél
számára előír.

8.

Az Ügyfél a tanúsítási dokumentumokról másolatot csak azok teljes terjedelmében ad.

9.

Az Ügyfél dokumentumokban, kiadványokban, hirdetésekben ill. kiállításokon csak
tanúsított termékre hivatkozhat. Ha a termék nem tanúsított, vagy tanúsítása folyamatban van, az Ügyfél köteles ezt az információt közölni.

10.

Az Ügyfél teljesíti a direktíva és műszaki szabványok, megfelelőségi jelek használatára
és a gyártói megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó követelményeit.

11.

Az Ügyfél kijelenti, hogy feljegyzést vezet minden, a tanúsítási követelmények teljesülésével kapcsolatos panaszról és a gyártás/gyártmány felügyelet során ezeket az ExVÁ
Kft. Tanúsító Szervezete rendelkezésére bocsátja.

12.

Az Ügyfél tájékoztatja az ExVÁ Kft. Tanúsító Szervezetét mindazon változásokról,
melyek befolyásolják a tanúsítási követelmények betartására irányuló képességét:
– jogi státusz, tulajdoni viszony,
– szervezet és személyzet,
– termék vagy gyártási módszer módosítása,
– kapcsolattartási cím és gyártási hely,
– jelentős változás a minőségirányítási rendszerben.

13.

Az ExVÁ Kft. a tanúsítást, vizsgálatot, valamint a gyártás/gyártmány felügyeletet díjazás ellenében végzi.
Erről az ExVÁ Kft. írásos ajánlatot ad az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél elfogadja
az ajánlatban szereplő költségeket, ezen szerződés megkötésekor ExVÁ Kft. proforma
számlát állít ki a teljes összeg 50 %-áról. Az összeg befizetése után ExVÁ Kft. a teljesítés függvényében rész-számlát vagy előlegszámlát állít ki.
Ha az Ügyfél a vizsgálati, tanúsítási folyamathoz előírt dokumentációs és mintadarab
kötelezettségeit neki felróható okokból nem teljesíti, az ExVÁ Kft. jogosult a szerződés
megkötésétől számított 3 hónap után a vizsgálati, tanúsítási folyamatot lezárni.
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Ez esetben az Ügyfél a már kifizetett 50% előleget nem követelheti vissza.
ExVÁ Kft. a vállalási díjat, teljesítés után megküldött rész- ill. végszámlával érvényesíti. A számla összegét, az abban megjelölt fizetési határidőn belül, az Ügyfél kiegyenlíti.
A fizetési határidő: 8 nap.
Felek rögzítik, hogy fizetési késedelem esetén – a késedelmi kamatokon felül – az Ügyfél köteles az ExVÁ Kft.-nek a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére
negyven eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget
megfizetni, összhangban a Ptk. 6:155. §-a szerinti kógens rendelkezésekkel.
14.

A jelen megállapodás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig a terméket az Ügyfél
gyártja, illetőleg forgalmazza. Ha az Ügyfél írásban nyilatkozik a gyártás szüneteltetéséről és a terméket nem forgalmazza, az ExVÁ Kft. Tanúsító Szervezete felfüggeszti a
gyártás/gyártmány felügyeletet.

15.

Az ExVÁ Kft. az Ügyfél kérésére a gyártás/gyártmány felügyeletről, annak díjazásáról
az Ügyféllel külön megállapodást köt.

16.

Jelen megállapodásra vonatkozólag kizárólag a magyar jog irányadó.

17.

E megállapodásból származó jogviták elbírálására a Szerződő Felek kikötik a Budapesti
Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Választott Bíróság hatáskörét és illetékességét.

Budapest,

-----------------------------------------ExVÁ Kft. ügyvezető igazgatója
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