DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE
Producătorul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate(1)

ALBA & N. SRL
STRADA PROVINCIALE TRANI ANDRIA KM.2
76125 TRANI (BT), ITALIA
declară că noul echipament individual de protecție descris în continuare (1)

K03 S3
este în conformitate cu Regulamentul EU 2016/425 şi cu standardul armonizat Nr. EN ISO 20345:2011 (pentru
echipamentele individuale de protecție menționate în Articolul 8 (3))
este identic cu echipamentul individual de protecție care este obiectul certificatului de conformitate EC cu Nr.
0161/12499/07 eliberat de (3) (%)
L’A.N.C.I. SERVIZI SRL
CENTRO ITALIANO MATERIALI DI APPLICAZIONE CALZATURIERA
Sezione C.I.M.A.C (număr ID. 0465)
este obiectul procedurii prevăzute în art. 11, punctul A sau punctul B (%) al Directivei 89/686/EEC sub
supravegherea organismului notificat (3), data 02.07.2013

Întocmit la TRANI 21.02.2019
În numele, Alba&N. srl
Elona LLANGOZI CURCI
DIRECTOR DE VÂNZĂRI

ALBA & N. SRL (Societate Unipersonală)
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ALBA & N. SRL proprietar al mărfii până la integrala achitare a contravalorii acesteia,
Declar, pe propria și deplina mea răspundere și, în special, în conformitate cu dispozițiile în vigoare în materie valutară, faptul că prețul indicat în factură este adevărat și real;
prin urmare nicio altă plată, indiferent de formă sau modalitate, nu se va face în favoarea sau cu angajarea societății de către mine reprezentată, în legătură cu operațiunea
pentru care se emite respectiva factură.
CONDIȚII GENERALE: marfa călătorește în condițiile de pericol și pe riscul destinatarului. Nu se mai acceptă reclamații după trecerea unei perioade de 8 zile de la recepția
mărfii; reclamațiile se vor transmite prin scrisoare recomandată. Remiterile neautorizate sau netimbrate se resping. Toate facturile se achită la Barletta sau Trani; tratele nu
sunt derogate de la prezenta clauză. În caz de întârziere a plății decurg dobânzi la rata curentă. Livrarea mărfii este subordonată funcționării regulamentare a întreprinderii.
Instanța de judecată competentă este cea de la sediul societății vânzătoare. Toate aceste condiții se înțeleg în mod indiscutabil acceptate ca efect al respectivei comenzi.

