
 
 

 قيقات قطعاتشركت آزمايش و تح
 درخواست آزمون و مجموعه هاي خودرو )ايتراك(

 تاريخ :

 شماره رديابی / درخواست : 

 

 BXF-01-9كد فرم:  

 
 

 مشخصات

 شرح قطعه / مواد / دستگاه :

 شماره فني قطعه / شماره سريال دستگاه :

 نوع خودرو :

 تعداد / مقدار نمونه ارسالي :

 شماره نقشه :

 شماره تست پالن :
 

 مشخصات سازنده

 شماره قرارداد : كد شركت / كارگاه : نام شركت / كارگاه :

 هاي آزمايشگاه ايتراك را در اين قسمت بنويسيد .كد آزمايشهاي مندرج در فهرست آزمون لطفاً

 كد آزمايشهاي در خواستي

 : توضيحات مشتري -11 -1

2- 12- 

3- 13- 

4- 14- 

5- 15- 

6- 16- 

7- 17- 

8- 18- 

9- 19- 

10- 20- 

 :  توجه

 .  اينجانب/شركت مي باشد تائيد راه اندازي فيکسچرمورد نصب و هزينه هاي ساخت، -

 . اينجانب/شركت مي باشد تائيد يال موردر 10.000.000 سقف تا، آزمون درخواستي  يا آزمون مطابق استاندارد بعد حين و هزينه هاي الزامات قبل، -

 . ضايعات مي شود پس ازآن تحويل واحد و روز نگهداري مي گردند 15نمونه ها پس از انجام آزمون حداكثربه مدت  -

 .خواهد شد مات آزمايشگاهي پيمانکاران فرعي كه ليست آنها در آزمايشگاه موجود است استفاده درموارد ضروري  از خد -

تغيير ، حذف يا اضافه نمودن كدهاي آزمون  درصورت لزوم ) وجود تست هاي پيش نياز ، اشتباه در انتخاب كد به دليل وجود كدهاي مشابه و انجام خدمات كارشناسي ( آزمايشگاه مجاز به -

 . شدمي با

، مونه آزمون ازشركت خارج شده باشدروز بعد از دريافت گزارش آزمون مي باشد و به شکايات مطروحه بعد از اين دوره و همچنين شکاياتي كه ن 15حداكثر ، حداكثر زمان براي ارائه شکايات  -

 .  ترتيب اثر داده نخواهدشد

مهر شركت بازرسي در هنگام سفارش گذاري الزامي بوده و در صورت عدم ارسال پس از انجام آزمون، انکس توسط اين شركت در خصوص انجام آزمون هاي تأييد نوع خودرو، ارسال انکس با  -

 تأييد نمي گردد.

 . درصورت عدم رضايت با موارد فوق مراتب را كتبا ً طي اين فرم اعالم نمائيد -

                                                            . كليه ي هزينه هاي مرتبط  با آزمونهاي درخواست شده را تاييد مينمايم ، و با آگاهي از هزينه هاي انجام آزمونشخص با اشراف كامل بر استاندارد و نوع آزمون درخواستي اين شركت/ -
 

 مشخصات درخواست كننده

  كد شركت : نام شركت :

 مهر و امضاي مجاز :
 كد پستي: كداقتصادي:

 فکس: :تلفن 

 تلفن همراه: نام كارشناس متقاضي :

 نوع پرداخت هزينه:

 آدرس :

 خير                حضور مشتري در هنگام تست الزم است:      بلي 
 

 مشخصات هزينه اي

 پرداخت هزينه آزمايش از طريق :

 امضاي تحويل گيرنده :نام و تاريخ :

 


