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11..  AA  BBEESSZZÁÁLLLLÍÍTTÓÓII  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSS  FFOOLLYYAAMMAATTAA    
A beszállítói kézikönyv melléklete külön előírásokat tartalmaz az ISO 9001 

követelményrendszer alapján azon beszállítókra és szolgáltatókra, amelyek a Sapa 
Profiles Kft. termékeihez szállítanak be alapanyagot, alkatrészt vagy végeznek 
szolgáltatást. 

Megrendelése előtt a Sapa Profiles Kft. feladata, hogy megismertesse a szállítókkal 
a minőségi elvárásait, valamint a konkrét szállításra és termékre, szolgáltatásra 
vonatkozó követelményeit. 

11..11..  FFEELLÜÜLLEETTKKEEZZEELLŐŐ  AALLAAPPAANNYYAAGGHHOOZZ  KKÉÉRRTT  DDOOKKUUMMEENNTTUUMMOOKK  MMIINNDDEENN  SSZZÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS  

EESSEETTÉÉBBEENN::  • Szállítólevél • Minőségi bizonyítvány � amin az alábbi adatokat kell feltűntetni: 

o charge szám 

o előírt paraméterek és vizsgált paraméterek • MSDS lap és TDS lap � az alábbi esetekben: 

o  új vegyszer esetén 

o Változás esetén 

o Évente egyszer az első beszállításkor meg kell küldeni 

11..22..  CCSSOOMMAAGGOOLLÁÁSSRRAA  VVOONNAATTKKOOZZÓÓ  EELLŐŐÍÍRRÁÁSS  • Csomagoláson fel kell tüntetni a charge számot • Csomagoláson fel kell tüntetni a gyártási időt  

o ha csak a gyártási idő szerepel a csomagoláson akkor írásos 
nyilatkozat szükséges a termék szavatossági idejéről 

o szállítástól legalább 6 hónap a szavatossági idő lejártáig • Csomagoláson fel kell tüntetni a lejárati időt 
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11..33..  RREEKKLLAAMMÁÁCCIIÓÓ  IINNDDÍÍTTÁÁSSAA  AA  BBEESSZZÁÁLLÍÍLLTTÓÓ  FFEELLÉÉ  • Szállítólevélen megadott értékhez képest mennyiségi eltérést 
tapasztalunk • Sérült a csomagolás • Nem megfelelő a termék azonosítása • Minőségi bizonyítvány és az ezzel kapcsolatos követelmények nem 
teljesülnek  • Lejárati idő nem felel meg a követelményeknek, elvárásnak • Minőségi problémát észlelünk a felhasználás során 

11..44..  EELLVVÁÁRRTT  MMIINNŐŐSSÉÉGGII  KKÖÖVVEETTEELLMMÉÉNNYYEEKK::  

Külön elvárásunk, előírásunk nincs, de feleljen meg a gyártó 
termékspecifikációjában megadott értékeknek • Szabványnak és minőségi tanúsítványnak megfelelő összetételű és 

tisztasztaságú vegyszerek • Összetétel bármilyen mértékű változása esetén arról adjon jelzést a 
beszállító, egyben közölje a várható következményeket. Mindezt 
módosított MSDS lap kiadásával is erősítse meg 

11..55..  AA  KKÖÖVVEETTKKEEZZŐŐ  EESSEETTEEKKBBEENN  KKEELLLL  EELLSSŐŐMMIINNTTÁÁTT  KKÜÜLLDDEENNII  AA  SSAAPPAA  PPRROOFFIILLEESS  

KKFFTT..--HHEEZZ::  • új gyártási eljárások bevezetése esetén, • alapanyag módosítása esetén, • a gyártási folyamatban történő változtatás esetén. 

11..66..  ÁÁRREEMMEELLÉÉSS  

Áremelés csak előzetes egyeztetés, és szerződésmódosítás esetén lehetséges. 

Az árváltozás tényét minden esetben a beszállítónak, forgalmazónak kell jelezni a 
szerződés vagy megállapodás szerint. Utólagos áramelés nem elfogadható.  


