
 

 

Заява на отримання ліцензії EPAL 

для виробництва та/або ремонту чи торгівлі вантажоносіями EPAL 

 

Ми, 

Ім'я заявника / назва компанії 

 

Адреса заявника 

цим підтверджуємо свій намір подати заявку до Європейської асоціації виробників піддонів e.V. 

(EPAL) на отримання ліцензії на 

o Виробництво (Production) 

o Ремонт (Repair) 

o торгівлю (право торгівлі охоплюється ліцензією на виробництво або ремонт) (Trade) 

 

наступних вантажоносіїв EPAL: 

o Європіддон EPAL 

o Ящичний піддон EPAL BOX 

o Піддон EPAL 2 (1200 x 1000 мм) 

o Піддон EPAL 3 (1000 x 1200 мм) 

o Напівпіддон EPAL 6 (800 х 600 мм) 

o Напівпіддон EPAL 7 (800 х 600 мм) 

o Піддон EPAL CP, тип ________________________________ 

 

Ліцензія запитується для виробничої бази заявника за адресою: 

 

Країна, поштовий індекс, місто, вулиця (вказати, якщо не збігається з адресою заявника) 

 

Ми зазначаємо наступне: 

 Ми ознайомились на офіційному сайті EPAL з Ліцензійними умовами та визнаємо їх 

юридично обов’язковими. Якщо Ліцензійні умови будуть нами порушені, тоді EPAL має 

право негайно припинити процедуру ліцензування та відхилити заявку. 

 Інформація в Анкеті заявника та документах, що додаються, є повною та точною. 

 Цим ми зобов’язуємось негайно виконати вимоги EPAL щодо технічного обладнання для 

здійснення виробничих операцій EPAL та ремонтних операцій EPAL, що стосуються типу 

ліцензії, на яку ми подаємо заявку, як тільки EPAL розпочне процедуру ліцензування. Ми 

підтверджуємо, що замовимо ремонтні маркувальні цвяхи у постачальника, затвердженого 

EPAL International, негайно після подачі заявки на отримання ліцензії на ремонт. 

 Ми понесемо витрати на процедуру ліцензування та оплатимо їх EPAL. 

  



 

 

 

 

 

 

Додатки: 

1) Анкета заявника 

2) Витяг (виписка) з державного реєстру юридичних осіб щодо підприємства 

3) Довідка про реєстрацію платником податків / ПДВ 

 

 

4) Підтвердження оборотів компанії за останні 3 роки (перша + сторінка з сумою оборотів з 

річного звіту) 

5) Наявність виробничих приміщень / землі (свідоцтво про право власності або договір 

оренди) 

6) Наявність автоматизованої лінії з виробництва піддонів (для виробників) (ВМД, акти 

приймання-передачі або договір оренди) 

7) Наявність сушки (довідка Держпродспоживслужби про внесення до реєстру та присвоєння 

номеру) 

 

 

 

___________________________________   _______________________________ 

Місце/дата      Підпис керівника / печатка  

 


