PROMOTOR INNOWACJI W PRZEMYŚLE

Instrukcja wypełniania deklaracji EURoHS
Informujemy, że niektóre pozycje z Państwa zamówienia nie spełniają wymogów zgodności
Unii Europejskiej dotyczących środowiska naturalnego.
Aby dokonać zakupu produktu, należy wypełnić załączony dokumentu “Order Exception Process”
i przekazać go do RAControls w celu udostępnienia informacji dotyczących przeznaczenia produktu
oraz lokalizacji wysyłki. Informacje te zostaną przekazane naszemu dostawcy Rockwell Automation
celem zweryfikowania i zwolnienia blokady towaru na zamówieniu zakupu.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances) - unĳna dyrektywa, transponowana do
prawa polskiego, której celem jest zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych
przenikających do środowiska z odpadów elektrycznych i elektronicznych. Uniemożliwia ona
zastosowanie produktu zawierającego substancje niezgodne z jej brzmieniem na terenie Unii
Europejskiej, oprócz wymienionych w formularzu wyjątków.

Poniżej znajduje się krótka instrukcja do załączonego formularza dotyczącego RoHS.
Z góry dziękujemy za czytelne wypełnienie deklaracji.
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Customer Declaration:EU RoHS
Nazwa firmy
Lokalizacja firmy
UZUPEŁNIA KUPUJĄCY

Customer Name:
Customer Location:

Customer is aware the order listed below contains product(s) which do not meet the material restrictions of
the EU RoHS Directive 2011/65/EU and is requesting shipment to a RoHS-regulated location.
Order Number: 18ZZZ/………
RA Part Number(s): 2711PC-T10C4D8

Numer zamówienia
Numer katalogowy
UZUPEŁNIA RAC

Ship-To Location:
Final Destination of Product (if different than ship-to location):

Lokalizacja firmy

Finalna lokalizacja
UZUPEŁNIA KUPUJĄCY

Jeżeli kupujący jest końcowym odbiorcą- lokalizacja firmy taka sama jak w polu powyżej “Ship-To Location”.
Jeżeli kupujący nie jest końcowym odbiorcą – proszę podać lokalizację odbiorcy końcowego (w tym przypadku nie ma
potrzeby podawać kompletnych danych odbiorcy końcowego, tj. nazwa firmy, adres, itd.– podanie kraju jest kluczowe .

☐ Customer has no knowledge of a form, fit, and function RoHS compliant direct replacement option
Customer certifies use of the product(s) supplied by Rockwell Automation is out of scope of the EU RoHS
Directive 2011/65/EU and provides the following reasoning, in accordance with the Directive’s definitions:

Należy zaznaczyć
JEDNĄ z opcji
UZUPEŁNIA KUPUJĄCY

☐
☐
☐
☐

Product qualifies as a spare part
Product will be re-exported to non-EU end-use location
Product application qualifies as a large-scale fixed installation (LSFI)
Other (provide explanation):

Customer hereby indemnifies Rockwell Automation for any and all loss incurred by Rockwell
Automation
with regard to liability for compliance/non-compliance with EU RoHS Directive 2011/65/EU.
Customer Authorized Representative:
Name: _____________________________

Title: ________________

Email: _____________________________

Date: ________________

X
Signature

Odręczny podpis i/lub pieczątka
firmy - WYMAGANE!
UZUPEŁNIA KUPUJĄCY

Dane osoby
reprezentującej firmę
UZUPEŁNIA KUPUJĄCY

