Pravidlá pre používanie certifikačnej značky
Certifikačná značka TÜV SÜD Vám umožňuje zabezpečiť konkurenčnú výhodu a
preukázať ju okolitému svetu. Zobrazenie týchto celosvetovo uznávaných certifikačných
značiek na vašich výrobkoch, obaloch, webovej stránke a v reklamách upozorní na
výnimočnú kvalitu alebo funkčné vlastnosti vašich výrobkov a tým získate významnú
konkurenčnú výhodu.
Je veľmi dôležité, aby bola certifikačná značka TÜV SÜD používaná správnym
spôsobom a v platnom grafickom vyhotovení. Skúšobný a certifikačný poriadok TÜV
SÜD uvádza, že:
•
Certifikačná značka smie byť použitá len pre reklamu produktov, pre ktoré
existuje platný certifikát. Reklama využívajúca certifikačnú značku musí byť okamžite
prerušená po vypršaní, pozastavení alebo odobratí certifikátu.
•
Certifikát definuje aká certifikačná značka sa má používať, ako aj certifikované
výrobky a modely a držiteľa certifikátu oprávneného značku používať. Napríklad,
certifikačná značka smie byť umiestnená jedine na certifikovaných modeloch varných
kanvíc s označením „zelený“; na necertifikovanom „modrom“ modeli, i keď má rovnaký
dizajn a konštrukciu, sa značka použiť nesmie.
•
Certifikačné značky nesmú byť použité zavádzajúcim spôsobom. Zvláštna
pozornosť musí byť venovaná tomu, aby bola certifikačná značka používaná iba v
priamej súvislosti s certifikovaným výrobkom a aby bola v tomto zmysle jednoznačne
chápaná.
•
Ako zákazník TÜV SÜD ste oprávnení používať certifikačnú značku TÜV SÜD v
reklame.
•
Je potrebné si vopred vyžiadať písomný súhlas od TÜV SÜD Slovakia s.r.o. na
použitie auditnej správy/ správy o hodnotení na reklamné účely.
•
Ako držiteľ certifikátu ste zodpovedný za to, že certifikačná značka je použitá
vhodným a spoľahlivým spôsobom. Držiteľ certifikátu nesmie prideliť certifikát tretím
stranám.
V prípade porušenia Pravidiel na skúšanie, auditovanie a certifikáciu má spoločnosť
TÜV SÜD nárok požadovať od držiteľa certifikátu platbu penále v zmysle Zmluvy
o dozore nad certifikovaným výrobkom.
Úplnú verziu Pravidiel na skúšanie, auditovanie a certifikáciu nájdete na našej
stránke.

Ako používať certifikačnú značku TÜV SÜD

Rozličné formáty certifikačnej značky nesmú byť upravené, zmenené alebo replikované
- používajte len originály! Tým zaistíte, že sa vždy zobrazia správne proporcie, farby a
obsah. Okolo certifikačnej značky TÜV SÜD musí byť ponechaný voľný priestor
rovnajúci sa šírke osemuholníka = X.

Ako nepoužívať certifikačnú značku TÜV SÜD!
1. Certifikačná značka TÜV SÜD musí byť umiestnená samostatne a nesmie sa
spájať s inými objektmi (logá, vyhlásenia alebo grafika).
2. Obsah ani dizajn prehlásenia o zhode sa na certifikačnej značke TÜV SÜD
nesmie meniť.
3. Certifikačná značka TÜV SÜD sa nesmie spájať so sloganom inej spoločnosti.
4. Certifikačná značka TÜV SÜD sa nesmie stlačiť ani inak rozmerovo deformovať.
5. Farby použitej certifikačnej značky TÜV SÜD sa nesmú meniť.
Povolené je zobrazovať ju v sivej farebnej škále.

