TEST TALEP FORMU
Müşteri Bilgileri :

Başvuru Tarihi

Firma/Kurum Adı

Tel

İlgili Kişi

E-posta

Adres:

Protokol/Sözleşme Numarası (Varsa) :

Vergi Dairesi/No:
Raporun Gönderileceği Adres (Farklı ise yazınız) :

Sıra
No

Numunenin Ayrıntılı Tanımı

Numune
Miktarı

Test/Analiz
(Varsa Standart Belirtiniz)

Test Süresi
(Gün)

Ücret
(TL)

Talep Numarası

(TEZKOM Tarafından Doldurulacaktır)

Test Talebiniz Öncelikli mi?

Evet

Hayır

Toplam Ücret (TL)

Not : 2. Sayfadaki açıklamalar bu formun ayrılmaz bir parçasıdır.

Raporda İstenen Ek Talepler (Varsa) :
Ölçüm Belirsizliği :

Evet

Hayır

İngilizce Rapor:

Evet

Hayır

Sonuçların Yorumlanması:

Evet

Hayır

Teklifi Hazırlayan Yetkili:
İlgili Kişi
İmza

Müşteri Onayı:
Talep ettiğimiz testlerin bu formda belirtilen şartlar
dahilinde yapılmasını ve bu hizmet karşılığında
tarafımıza fatura edilecek hizmet bedelini ödemeyi
kabul ettiğimizi beyan ederiz. Belirtilen şartları kabul
ve teyid ediyoruz. Yukarıda beyan ettiğimiz bilgilerin
eksik veya hatalı olmasından doğacak tüm zararlar
tarafımızca karşılanacaktır.

Kaşe-İmza :

Tarih :

Aşağıdaki bilgiler TEZKOM tarafından doldurulacaktır

Açıklama (Varsa) :
Başvuru için bu formun lab@tezkom.com.tr adresine gönderilmesi yeterlidir. İletişim: + 90 222 236 06 40
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AÇIKLAMALAR
1.

Genel Şartlar

1.1. Yapılacak test türüne göre, gönderilmesi gereken numune miktarı değişmektedir. Bu nedenle miktar hususunda numune
gönderilmeden önce ilgili laboratuvar ile görüşülmesi gereklidir.
1.2. Numunenin test veya standart şartlarına uygun şekilde alınması ve /veya hazırlanması ve firmamıza teslim edilmesi
müşterinin sorumluluğundadır.
1.3. Numune ambalajları numuneyi açıklayacak bilgileri içeren etikete sahip olmalıdır ve müşteri tarafından mutlaka
kodlanmalıdır. Test raporunda sadece numune kodları belirtilecektir.
1.4. Uluslararası geçerliliğe sahip test standartları (TS, EN, ISO, ASTM, BS vb. ) uygulamaları için mevcut standartlardaki
numune ölçü, işleme, şekil toleransları ve adetleri geçerlidir.
1.5. Tüm numuneler akma, sızıntı, dökülme, yırtılma tehlikesi olmayan tercihen kimyasallar için uygun plastik veya cam
laboratuvar şişelerinde gönderilmelidir. Kapaklarının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Numune kapları,
numuneler dışarı bulaşmamış, kirlenmemiş ve kirliliğe yol açmayacak şekilde olmalıdır.
1.6. Numuneler malzemenin özelliklerini etkilemeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Numunelerin kesilmiş yüzeyleri üzerinde
işleme kusurları olmamalı, yüzeyleri pürüzsüz ve temiz olmalıdır.
1.7. Kimyasal testlerde numunelerin nem alması önlenmiş olmalıdır.
1.8. Mikroskobik incelemeler için gönderilen numuneler, mevcut halleri korunacak şekilde, taşmadan dolayı hasara
uğramayacak; birden fazla numune söz konusu olduğunda, numunelerin birbiriyle teması önlenmiş bir şekilde
ambalajlanmalıdır. (malzemenin yüzeyinin ve özelliklerinin bozulmaması önem taşımaktadır).
2.
Numune Kabul
2.1. Test talebine konu ürüne ilişkin varsa teknik dokümanlar/ şartnameler (standartlar hariç) numune(ler) ile birlikte
gönderilecektir.
2.2. Numune kargo ile gönderilirse, teslim alınması sırasında Numune Kabul Formu düzenlenmez.
2.3. Test talebinin onaylanmasından itibaren, 15 iş günü içerisinde numune(ler)in teslim edilmemesi halinde işlem iptal edilmiş
sayılır.
3. Ödeme Koşulları
3.1. Test ücretlerine KDV dâhil değildir.
3.2. Test ücreti en geç testin tamamlanmasına kadar “TEZKOM TEMEL ARAŞTIRMALAR LABORATUVARI” nın aşağıdaki
hesabına ödenecektir.
3.3. Öncelikli testler, mesai saatleri dışında ve/veya tatil günlerinde testlerin gerçekleştirmesi durumunu kapsar. Bu hizmetler
için, normal ücretlerin %50 fiyat fazlası uygulanır.
3.4. İngilizce rapor talep edilmesi halinde, normal ücretin %20 fiyat fazlası uygulanır.
3.5. Test sonuçlarının yorumlanmasının talep edilmesi halinde, normal ücretin %50 fazlası uygulanır.
3.6. Burada açıklanan hususlar haricindeki durumlar için ücretler karşılıklı olarak anlaşmayla belirlenir.
3.7. Test hizmeti tamamlanmasına rağmen, hizmet bedeli ödenmediği takdirde Eskişehir Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
4. Raporlama
4.1. Hizmet bedeli ödemesini müteakiben, test raporu elektronik olarak ve fatura ile birlikte kargoyla gönderilecektir.
4.2. Numunelerin tarafımıza teslimi ve raporun gönderimine ilişkin kargo ücretleri müşteriye aittir.
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HESAP NUMARALARIMIZ AÇIKLAMALAR
TL için TR76 0001 2001 5980 0010 1003 72
USD için TR66 0001 2001 5980 0053 1000 70
EURO için TR91 0001 2001 5980 0058 1000 67
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