Hakemus lähetetään:
Ympäristömerkintä Suomi Oy
Urho Kekkosen katu 4-6 E, 6 krs
FI-00101 HELSINKI

Tietoja hakijasta
Yrityksen nimi ja osoite:

Ympäristömerkintäluvan hakemus
kaikkiin Pohjoismaihin
Päiväys:___________________

LY-tunnus:
EAN-koodi (vain Tanska):
Puhelin (myös maanumero):

Sähköposti:

Sähköposti:

Laskutusosoite (jos eri kuin yllä):

Kotisivu:

Yhteyshenkilö:

Markkinointivastaava:

Sähköposti:

Sähköposti:

Hakija on
Siivouspalvelu
Ikkunanpesu

Henkilötyövuosien määrä:
Siivouspalvelu :_________________________
Ikkunanpesu :___________________________

Tietoja hakemuksesta
Ensimmäinen hakemus
Tuoteryhmä/Kriteerit: Siivouspalvelu (076)

Uusintahakemus
nro: 4076 _______

Liikevaihto

Anna arvio/valuutta joutsenmerkityn tuotteen/palvelun liikevaihdosta maissa, joissa sitä myydään.
Siivouspalvelu___________________€
Ikkunanpesu ___________________€

Palvelut:
.
Kaikki palvelun kauppanimet, tuotenimikkeet ja määritykset maittain:

Laajennushakemus nro:
4076 ______

Hakijan sitoumus
Olemme perehtyneet asiakirjoihin ”Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt”, ”Joutsenmerkin logo-ohje” ja
”Joutsenmerkin maksusäännöt”. Jos ympäristömerkin käyttöoikeuden hakemuksemme hyväksytään, sitoudumme
noudattamaan näitä määräyksiä sekä ympäristömerkin kriteereitä ja muita säännöksiä, jotka
ympäristömerkintäorganisaatio meille ilmoittaa.
Sitoudumme noudattamaan yllämainittua asiakirjaa mikä tarkoittaa mm. seuraavaa:
 Täyttämään voimassaolevat viranomaismääräykset ympäristö- ja työsuojelusta tuotteen kaikissa valmistus- ja
käsittelyvaiheissa.
 Täyttämään tuotetta koskevat viranomaismääräykset Pohjoismaissa.
 Käyttämään ympäristömerkkiä ainoastaan tuotteessa tai palvelussa, joka kaikilta osin täyttää voimassaolevissa
ympäristömerkin kriteereissä esitetyt vaatimukset.
 Olemaan käyttämättä ympäristömerkkiä muissa tuotteissa/palveluissa kuin niissä, jotka sisältyvät
ympäristömerkin käyttöoikeuteen.
 Olemaan markkinoimatta Pohjoismaissa rinnakkaisia tuotteita samalla tai samantapaisella kauppanimellä kuin
ympäristömerkityt tuotteet.
 Noudattamaan ympäristömerkin asiakirjojen ”Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt” ja
”Joutsenmerkin logo-ohje” kohdassa 7 annettuja määräyksiä.
 Antamaan ympäristömerkittyjen tuotteiden markkinoinnissa ja mainonnassa luotettavaa tietoa
ympäristömerkinnän sisällöstä.
 Maksamaan vahvistetut maksut ympäristömerkintäorganisaatiolle ja muut maksut liittyen ympäristömerkin
hakemiseen sekä sellaiseen ympäristömerkittyjen tuotteiden tarkastukseen ja valvontaan, joita kuvataan
kyseisissä ympäristömerkin kriteereissä ja muissa määräyksissä.
 Hakemaan rekisteröintiä tuotteille, jotka eivät kuulu yhteispohjoismaiseen maksujärjestelmään ja maksamaan
lupamaksut ja muut kulut ympäristömerkintäorganisaatiolle niihin muihin Pohjoismaihin, joissa
ympäristömerkittyjä tuotteita myydään.
 Täydentämään hakemusta selvityksillä kansallisista erityisvaatimuksista, jos tuotetta markkinoidaan muissa
maissa kuin niissä, jotka ilmoitettiin hakemusvaiheessa.
 Pitämään ympäristömerkintäorganisaatio korvausvaatimusten tai muiden taloudellisten vaatimusten
ulkopuolella, jos luvanhaltijan valmistama ja/tai myymä tuote aiheuttaa vahinkoa, mukaan lukien viat tai
puutteellisuudet itse tuotteessa.
 Käyttämään ympäristömerkkiä vain luvan voimassaoloaikana.
 Ilmoittamaan heti, mikäli tämän hakemuksen tuotteeseen, tuotenimeen tai tuotteen myyntimaihin tulee
muutoksia.
Sopimus oikeudesta käyttää ja viitata pohjoismaiseen ympäristömerkkiin, Joutsenmerkkiin syntyy, kun
ympäristömerkintäorganisaatio on allekirjoittanut luvat.
Hakijan yritys/yrityksen allekirjoittaja
______________________________________
Nimenselvennys
______________________________________
Tietoja valmistajasta
Valmistajan nimi ja osoite
Yhteyshenkilö

Puhelin / Sähköposti
Valmistuspaikka

Valmistajan sitoumus
Olemme perehtyneet asiakirjojen ” Joutsenmerkinnän tuotteita koskevat säännöt”, ”Joutsenmerkin logo-ohje” ja Joutsenmerkin
maksusäännöt” vaatimuksiin, joihin tämä hakemus viittaa. Hakemuksen kohteena olevien tuotteiden valmistajana sitoudumme
valmistamaan tuotteemme kyseisen tuoteryhmän kriteerien mukaisesti. Vakuutamme, että voimassaolevat viranomaismääräykset
ympäristö- ja työsuojelusta täytetään kaikissa tuotteen valmistus- ja käsittelyvaiheissa. Lisäksi tuotetta koskevat
viranomaisvaatimukset täytetään.
Päiväys____________________
Valmistajan allekirjoitus
_____________________________________

Nimenselvennys
__________________________________

