UAB AUVIRAS
Raudondvario pl. 116, Kaunas
Lietuva, LT47178
Telefonas +37037 361881
Mobilus +370698 53455
e. paštas info@auviras.lt
Įmonės kodas 13393722
PVM kodas LT339376219

KLIENTO DEKLARACIJA

dėl riboto naudojimo sprogmenų pirmtakų pagal konkretų (-us) naudojimo būdą (-us) pagal Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentą (ES) 2019/1148. * 1

Pavardė, vardas

Bendrovės pavadinimas

Asmens tapatybės kortelė (numeris, išduodavusi institucija)

Adresas

PVM mokėtojo kodas arba kitas įmonės identifikavimo numeris (*)
Prekyba / Verslo veikla / Profesija
Susiję produktai:
Prekės pavadinimas

Ribotas sprogmenų
pirmtakas

CAS-CAS-numeris

Elektrolito pakuotė

Sieros rūgštis

7664-93-9

Prekės pavadinimas

Ribotas sprogmenų
pirmtakas

CAS-numeris

Numatomas
metinis kiekis

Koncentracija
38 - 42 %

Numatomas
metinis kiekis

Koncentracija

Paskirtis
Akumuliatorių
užpildymas

Paskirtis

Rūgštis, įpilta talpoje

Sieros rūgštis

7664-93-9

38 - 42 %

Akumuliatorių
užpildymas

Rūgštis, įpilta talpoje aukštos koncentracijos

Sieros rūgštis

7664-93-9

60 - 75 %

Akumuliatorių
užpildymas

Aš pareiškiu, kad prekės ir jose esanti medžiaga ar mišinys bus naudojami tik nurodytam tikslui, kuris bet kuriuo
atveju yra teisėtas, ir bus parduodami ar tiekiami kitam klientui tik tuo atveju, jei šis pateikia panašią naudojimo
deklaraciją į Reglamento (ES) 2019/1148 nustatytus tiekimo plačiajai visuomenei apribojimus.
Taip pat pareiškiu, kad iš UAB "AUVIRAS" gavau suprantamą informacija apie ES reglamentą (2019/1148) dėl
sprogmenų pirmtakų pardavimo ir naudojimo. Reikalavimai ir įpareigojimai akumuliatorių pramonei ir tiekimo
grandinei.
Sutinku, kad mano duomenis UAB "AUVIRAS"naudotų tik tam, kad būtų laikomasi ES reglamento 2019/1148.
Duomenis gali peržiūrėti ir tvarkyti tik įgalioti asmenys, jie nebus perduoti trečiosioms šalims.

Vieta, data, parašas
* 1 2019 m. Birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1148 dėl prekybos sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimo, iš dalies keičiantis
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinantį Reglamentą (ES) Nr. 98/2013 ( I. 186 skyrius, 2019 07 11, p. 1) Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 ir panaikinantis
Reglamentą (ES) Nr. 98/2013 (I. 186 skyrius, 2019 07 11, p. 1).
(*) Prekybininko PVM mokėtojo kodo galiojimą galima patikrinti Komisijos VIES svetainėje. Atsižvelgiant į nacionalines duomenų apsaugos taisykles, kai
kurios valstybės narės taip pat pateiks pavadinimą ir adresą, susietą su nurodytu PVM identifikaciniu numeriu, įrašytą į nacionalines duomenų bazes.

