Dansk Total Distribution ja Tanskan jakeluliikkeiden yhdistys ovat päättäneet, että niiden jäsenet
käyttävät seuraavia lisäasiakirjoja yleisesti voimassaolevien myynti- ja toimitusehtojen lisäksi
annetuissa tarjouksissa ja tilausten vastaanotossa koskien tolueenia sisältävien painotuotteiden
jakelua.
LISÄASIAKIRJA
SYVÄPAINOA KOSKEVIIN MYYNTI- JA TOIMITUSEHTOIHIN

ASIAKAS
Nimi:
Osoite:

Postinumero ja
postitoimipaikka:
Puh.:
Fax:

JAKELIJA
Nimi:
Katuosoite:

Postinumero ja
postitoimipaikka:
Puh:
Fax:

SOPIMUSAIKA

(Re. Sopimusaika, ks. kohta 12)
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Allekirjoittanut jakeluasiakas vakuuttaa täten,
1.

Oikeussäädökset
Että tunnen/tunnemme voimassaolevat oikeussäädökset koskien sellaisten
painotuotteiden käsittelyä, joiden valmistusprosessissa on käytetty tolueenia tai muita
orgaanisia liuottimia, mukaan lukien Ammattientarkastuslaitoksen kiertokirjeet
koskien toimenpiteitä tolueenihöyryn ehkäisemiseksi painetuissa mainoksissa.

2.

Tolueenin jäännöspitoisuus, yksityinen jakelu
Että painotuotteita on ennen jakeluun painotuotteiden toimittamista tuuletettu
riittävästi, vähintään voimassaolevien oikeussäädösten vaatimalla tavalla, ja että
kaikkia sääntöjä ja ohjeita koskien sellaisten painotuotteiden käsittelyä, joiden
valmistusprosessissa on käytetty tolueenia tai muita orgaanisia liuottimia, on
noudatettu.
Sitoudun/Sitoudumme toimittamaan syväpainettuja esitteitä ja muita vastaavia
tuotteita, joissa tolueenin ja mahdollisten muiden orgaanisten liuottimien
jäännöspitoisuus on maks. 300 mg/kg 1. heinäkuuta 1995 alkaen.
Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että mittausepätarkkuus on maks. 15% mistä johtuen
mittatulos 345 mg/kg:aan asti lasketaan 300 mg/kg:ksi.
Niiden painotuotteiden kohdalla, joiden yhteismäärällinen tolueenin tai mahdollisten
muiden orgaanisten liuottimien jäännöspitoisuus on yli 300 mg/kg, viittaamme
oheisten kauppaehtojen kohtaan 11.

3.

Tolueenin jäännöspitoisuus, posti
Jakelijalle postin kautta tapahtuvaan elelleenlähettämiseen toimitettuja painotuotteita
koskeva mittaustulos, saa olla enintään 300 mg tolueenia ja muita orgaanisia liuottimia
painotuotekiloa kohti.
Mitä tulee mittausten epätarkkuuteen, viittaamme säädöksiin kohdassa 2.
Niiden painotuotteiden kohdalla, joiden tolueenipitoisuus ylittää 300 mg/kg,
viittaamme oheisten kauppaehtojen kohtaan 11.

4.

Erilaiset painokset
Jos jakelijalle toimitettavassa erässä on kaksi tai useampia painoksia, esim. eri
kirjapainoista tai valmistusprosesseista peräisin olevia painoksia, voi tolueenipitoisuus
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vaihdella huomattavasti painoksesta toiseen. Jos toimitukseen sisältyy kaksi tai
useampia erilaisia painoksia, sitoudun/sitoudumme ilmoittamaan tästä jakelijalle sekä
merkitsemään selvästi eri painokset yksittäisiin kuljetuslavoihin. Kaikissa tapauksissa
on suositeltavaa käyttää kuljetuslavojen juoksevaa numerointia.
Olen/olemme tietoisia siitä, että minkään näistä painoksista tolueenipitoisuus ei saa
ylittää sallittuja maksimiarvoja.

5.

Tolueenin jäännöspitoisuutta koskeva dokumentaatio
Sitoudun/sitoudumme liittämään kuhunkin toimitettuun painokseen tolueenin ja
mahdollisten muiden orgaanisten liuottimien todellista jäännöspitoisuutta koskevan
dokumentaation.
Mikäli painotuotetoimituksesta puuttuu analyysiraportti, hyväksyn/hyväksymme, että
jakelija puolestani/puolestamme ja minun laskuuni/meidän laskuumme tilaa
näytteenoton, ellei osapuolten kesken ole kirjallisesti muusta sovittu. Mikäli jakelijoita
kuitenkin on useampia ja heillä on kullakin sopimus minun kanssani/meidän
kanssamme samaan painokseen kuuluvien painotuotteiden jakelusta, osapuolet voivat
sopia keskenään näytteenottopaikasta ja mainita sen liitteessä 3.2.
Mikäli analyysiraporttia ei ole, näytteenoton on tapahduttava välittömästi toimituksen
tapahduttua jakelijoille. Mikäli ajankohta osuu laboratorion aukioloajan ulkopuolelle,
tulee näytteenoton tapahtua seuraavana arkiaamuna.
Sitoudun/sitoudumme huolehtimaan siitä, että analyysiraportti saadaan
mahdollisimman nopeasti, ja silloin kun tulosta ei ole mahdollista saada samana
päivänä kuin näyte otetaan, tulos on lähetettävä telekopioitse viimeistään klo 12.00
seuraavana arkipäivänä.
Kaikissa lisänäytteissä, joiden syynä on maksimirajojen ylitys, vrt. Kohta 2 ja 3, on
tulokset lähetettävä saman vuororkuaden aikana, kuin näytteet on otettu. Kuitenkin
viimeistään seuraavana arkiaamuna klo 10.00.
Analyysiraportin kopio lähetetään Dansk Total Distributionin ja Tanskan
Jakeluliikkeiden Yhdistyksen nimeämälle yhteiselle ympäristökonttorille.
Mikäli samasta painoksesta on suoritettu useampia samanaikaisia mittauksia, ratkaisee
korkein mittatulos aina sen, voidaanko koko painos päästää jakeluun.

6.

Kuka laatii dokumentaation ja kenelle tulos on ilmoitettava?
Mittauksen ja dokumentaatio on teetettävä DANAKin valtuuttamassa
koelaboratoriossa. Itse näytteenotto tulee nyös aina teettää laboratorion työntekijöillä.
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Mikäli jakelijalle on toimitettu postin kautta jaettavia painotuotteita, on postille
toimitettavasta erästä otettava erillinen näyte ja siitä on tehtävä erillinen mittaus,
mikäli postin ja lähetin kautta jaettavien erien välillä on eroja, ei kuitenkaan, jos ainoa
ero on taitossa.
Näytteenotossa ja raportoinnissa on muutoin noudatettava liitteissä 2.1 ja 2.2.
mainittuja suuntaviivoja.
Sitoudun/Sitoudumme huolehtimaan siitä, että jakeluyrityksellä ja Tanskan
jakeluliikkeiden yhdistyksen tai Dansk Total Distributionin edustajilla on esteetön
mahdollisuus saada laboratorioilta lisätietoja tehdyistä analyyseista ekä ennen
mittaustulosten valmistumista että sen jälkeen.

7.

Mittausmenetelmä
Osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että mittaukset suoritetaan toistaiseksi COWI IImenetelmällä. Menetelmä on selostettu liitteessä 2.2. Osapuolet ovat yksimielisiä siitä,
että uuteen parempaan menetelmään siirrytään kun sellainen on saatavilla. Osapuolet
ovat myös yksimielisiä siitä, että jäännöspitoisuusarvo 300 mg/kg muutetaan toiseen
vastaavaan, uuden menetelmän mukaiseen jäännöspitoisuusarvoon.

8.

Kelmupakkaus
Mikäli syväpainetut painotuotteet toimitetaan erikseen kelmuun pakattuina, eivät
kohdat 2 – 5 ole voimassa. Pakkauskelmun tulee kuitenkin täyttää samat vaatimukset
kuin Post Danmarkille toimitettavissa kelmuun pakatuissa syväpainotuotteissa. Ja
painokseen tulee liittää dokumentaatio siitä, että käytetty kelmu täyttää nämä
vaatimukset.
Jos muovikelmu ei ole diffuusiotiivis, tulee painotuotteissa suorittaa mittaus.

9.

Jakelijan velvoitteet
Jakelija sitoutuu säilyttämään ja käsittelemään painotuotteita
Ammattientarkastuslaitoksen tolueenittomille tuotteille yksittäisille työpaikoille
määrittelemissä tiloissa ja olosuhteissa.

10.

Asiakkaan velvoitteet
Edellyttäen, etä jakelija täyttää kohdan 9 määräykset sitoudun/sitoudumme
vapauttamaan jakelijan asianomaiseen painokseen liittyvistä positiivisista
kustannuksista, jotka ovat seurausta siitä, että jakelija joutuu siirtämään jakelua tai
ryhtymään eritystoimenpiteisiin (mahd. kokonaan luopumaan jakelusta) perustuen
viranomaisten kieltoon tai määräykseen, joka perustuu yksipuolistesti tolueenin
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käyttöön ja/tai siihen, että jakelija tehtyjen mittausten perusteella on todennut, että yllä
olevissa kohdissa 2 ja 3 mainittu jäännöstolueenin ja muiden mahdollisten orgaanisten
liuottimien maksimipitoisuus on ylitetty.

11.

Tilauksen vastaanoton/hyväksymisen edellytykset
Vahvistan/Vahvistamme, että painotuotteiden jakelua koskeva tilaus otetaan vastaan
seuraavin ehdoin:
a.

Että painosta ei katsota oikein toimitetuksi, jos tolueenin tai
mahdollisten muiden orgaanisten liuottimien pitoisuus mittausraporttien
mukaan ylittää kohdissa 2 ja 3 mainitut enimmäisrajat.

b.

Että asikkaalla on aina sekä juridinen että taloudellinen vastuu tolueenin
tai mahdollisten muiden orgaanisten liuottimen pitoisuuden
saattamisesta määrätylle tasolle.

c.

Että tuuletusta ja muita tolueenipitoisuuden ja muiden orgaanisten
liuottimien pitoisuuden vähentämiseksi suoritettavia toimenpiteitä ei
voida suorittaa jakeluyrityksen varastossa tai jakeluyrityksen toiminnan
puitteissa yleensä.

d.

Että jakelija ryhtyy työskentelemään hänelle toimitettujen
painotuotteiden kanssa vasta kun mittaus on osoittanut, että
jäännöspitoisuus on 300 mg (+ 15%) mg/kg tai sen alle. Sitä ennen
painotuotteet seisovat koskemattomina jakelijan varastossa.

e.

Että voin/voimme vapaasti omaan laskuuni/kaskuumme poistaa
painotuotteet jakelijalta tarkoituksena muiden toimesta alentaa tolueenin
ja mahdollisten muiden orgaanisten liuottimien jäännöspitoisuutta.
Minä suostun/Me suostumme, jakelijan sitä vaatiessa, välittömästi
poistamaan jakelijan varastosta painotuotteet, joissa tolueenin ja
mahdollisten muiden orgaanisten liuottimien jäännöspitoisuus on liian
korkea.
Minä vastaan/Me vastaamme jakelijalle koituvista, painotuotteiden
jakelijan varastosta tai takaisin jakelijan varastolle siirtämiseen liittyvistä
kustannuksista, minulle/meille esitetyn laskun mukaan.
Hyväksyn/Hyväksymme suoritettavaksi liitteessä 3.1. mainitut
mittaukset, mikäli sekä minä/me että jakelija päätämme antaa
painotuotteiden, joissa tolueenin ja mahdollisten muiden orgaanisten
liuottimien jäännöspitoisuus on liian korkea, olla jakelijan varastossa.
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f.

Oheisten kauppaehtojen allekirjoittajana jakelija sitoutuu jättämään
huomiotta laiminlyödyn toimitusajankohdan ja suorittamaan
suunnitellun jakelun, mikäli on olemassa posititiivinen mittaustulos
viimeistään 2. päivänä klo 10.00 ennen 1. jakelupäivää.
Jakelija sitoutuu tähän sitä vastaan, että minä/me sitoudun/sitoudumme
hyvittämään jakelijalle lisäkustannukset, jotka hänelle koituvat johtuen
siitä, että 1. jakelupäivää edeltävä käsittelyjakso on lyhyempi kuin 6
päivää.
Mikäli kotitalouksiin jaettavaksi antamiemme painotuotteiden
yhteismäärä ei ylitä 100 milj. yksikköä vuodessa, hyväksyn/
hyväksymme, että jakelijalle lyhentyneestä käsittelyjaksosta johtuen
hyvitettävä summa on kiinteä, vaihdellen ainoastaan lyhentymisen
suuruuden suhteen, ja kuten käy ilmi liitteestä 3.1. kohta A.
Mikäli kotitalouksiin jaettavaksi antamieni/antamiemme painotuotteiden
yhteismäärä sitä vastoin ylittää 100 milj. yksikköä vuodessa,
hyväksyn/hyväksymme, että jakelijalle lyhentyneestä käsittelyjaksosta
johtuen hyvitettävä summa n kiinteä summa, vaihdellen lyhennyksen
suuruuden mukaan, vrt. liite 3.1. kohta B. Tämän määräyksen mukaisesti
jakelija on oikeutettu siihen, että hyvitän/hyvitämme hänelle kaikki
kyseessä olevan painoserän lyhennettyyn käsittelyaikaan liittyvät
todelliset lisäkustannukset siltä kuin todelliset lisäkustannukset ylittävät
sovitun vähimmäissumman.

g.

Mikäli posititiivista analyysitulosta ei ole saatavilla viimeistään toisena
päivänä klo 10.00 ennen ensimmäistä jakelupäivää,
hyväksyn/hyväksymme, että jakelija vapautetaan kaikista velvoitteista.
Tämän jälkeen asiakkaan ja jakelijan välillä on solmittava uusi,
painotuotteiden mahdollista myöhempää jakelua koskeva sopimus.

h.

Mikäli positiivinen analyysitulos saadaan myöhempänä ajankohtana
kuin klo 10.00 2. päivänä ennen 1. jakelupäivää, voivat asiakas ja
jakelija yksittäisissä tapauksissa, milloin olosuhteet sen sallivat, sopia
pyrkimisestä jakelun suorittamiseen alkuperäisen suunnitelman
mukaisesti siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Mikäli jakelija
kuitenkin suostuu yrittämään jakelun läpiviemistä, tämä tapahtuu
ainoastaan sillä nimenomaisella edellytyksellä, että jakelijan normaalia
kateprosenttia ei voida noudattaa. Minä hyväksyn/Me hyväksymme, että
jakelu tapahtuu puutteellisesti, ehkä jopa erittäin suuressa määrin, ja että
minä en/me emme tästä johtuen voi vaatia jakelijalta minkäänlaista
korvausta.
Jakelijalle suoritettavasta jakelun läpiviemiseen liittyvästä korvauksesta
sovitaan tapauskohtaisesti, kuitenkin niin, että jakelijalle hyvitettävä
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korvaus liian myöhään oikein toimitetusta erästä vastaa vähintään
summaa, vrt. liite 3.1., koskien 2. päivänä ennen 1. jakelupäivää
tapahtuvaa toimitusta.

12.

Asiakkaan on informoitava kirjapainoa
Liitteestä 1 ilmenevät sopimuksen voimassaoloaikana käyttämäni/käyttämämme
kirjapainot/valmistaiat.
Sitoudun/sitoudumme siihen, että kaikille sopimuksen voimassaoloaikana
käyttämilleni/käyttämillemme kirjapainoille/valmistajille tehdään tiettäväksi
ylläolevat säädökset ja kirjapainot/valmistajat velvoitetaan noudattamaan yllä
mainittuja ehtoja.
Sitoudun/Sitoudumme muuttamaan liitettä 1, mikäli sopimusaikana tapahtuu
muutoksia ja lähettämään uuden liitteen 1 viimeistään 3 arkipäivän sisällä muutoksen
tapahduttua.

13.

Syväpainettujen painotuotteiden toimitusajat
Mikäli mukana toimitetaan asianmukainen dokumentaatio, josta ilmenee, että
kohdassa 2 olevaa enimmäisrajaa on noudatettu, toimituksen tulee tapahtua jakelijalle
viimeistään 5 kokonaista arkipäivää (maanantai-perjantai) ennen ensimmäistä
jakelupäivää ja viimeistään 6 kokonaista arkipäivää (maanantai-perjantai), mikäli
mukana ei ole dokumentaatiota koskien painosta, jonka jakelu tapahtuu yksityisten
jakeluyritysten kautta.
Post Danmarkin kautta jaettavien painotuotteiden viimeinen toimitusajankohta on 3
kokonaista arkipäivää (maanantai-perjantai), mikäli mukana toimitetaan
dokumentaatio siitä, että kohdassa 3 maninittua enimmäisrajaa on noudatettu ja
vastaavasti 4 kokonaista arkipäivää (maanantai-perjantai) ilman dokumentaatiota,
ennen viimeistä toimituspäivää.
Yllämainituissa toimitusajankohdissa on otettu huomioon, että mittaustuloksen
saamiseen kuluu normaalisti 1 arkivuorokausi.

14.

Viranomaisten suuntaviivat
Asiakas ja jakelija sopivat siitä, että Ammattientarkastuslaitoksen kulloinkin voimassa
olevia suuntaviivoja ja määräyksiä noudatetaan tästä sopimuksesta huolimatta.
Osapuolet sopivat myös siitä, että sopimuksesta neuvotellaan uudelleen, mikäli
viranomaiset säätävät tiukempia vaatimuksia, jotka eivät ole olleet tiedossa
sopimuksen allekirjoittamisajankohtana.
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(paikka)

(allekirjoitus)
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(päivämäärä)

KIRJAPAINO/VALMISTAJA
Nimi:
Osoite:
Postinumero ja
postitoimipaikka:
Puh:
Fax.:
Painotuotteen nimi:
Toimituspäivä(t):
Jakelupäivä (t):

KIRJAPAINO/VALMISTAJA
Nimi:
Osoite:
Postinumero ja
postitoimipaikka:
Puh:
Fax.:
Painotuotteen nimi:
Toimituspäivä(t):
Jakelupäivä (t):
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KIRJAPAINO/VALMISTAJA
Nimi:
Osoite:
Postinumero ja
postitoimipaikka:
Puh:
Fax.:
Painotuotteen nimi:
Toimituspäivä(t):
Jakelupäivä (t):
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Litte 2.1
Kohta 1

DANAKin valtuuttaman laboratorion suorittaman analyysiraportin tuleen aina sisältää
seuraavat tiedot:
1.

Mittauskohteena olevan painotuotteen nimi.

2.

Mittausmenetelmä.

3.

Onko mitattu painotuote laakapainettu vai taitettu.

4.

Näytteenottopaikka (osoite)

5.

DANAK-Valtuutuksen numero.

6.

Kuvaus näytteenotto-olosuhteista, erityisesti jos näytteenottoon on
liittynyt erityisolosuhteita.

7.

Muiden orgaanisten liuottimien jäännöspitoisuus.

Muutoin viittaamme liitteeseen 2.2.

Kohta 2.

Näytteenotto tapahtuu jakelijan tiloissa tämän varastossa tai muutoin sovittavassa
paikassa.
Mikäli on useampia jakelijoita, joilla on sopimus saman asiakkaan kanssa samasta
painoksesta, osapuolet sopivat näytteenottopaikasta. Osapuolet sopivat myös
otettavien näytteiden lukumäärästä, mikäli osapuolet sopivat, että otetaan vain yksi
näyte, tämä koskee koko painosta.

Kohta 3.
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Mikäli otetaan useampi samanaikainen näyte samasta painoksesta, korkein arvo
otetaan aina arviointiperusteeksi sille, voidaanko kyseessä oleva painos jakaa.

MODIFIED METHOD
DETERMINATION OF RESIDUAL TOLUENE IN PRINTING PRODUCTS
(COWI method No. 2)
Principle

The sample is placed in a 5 litre glass bottle with tight rubber stopper at room
temperature. The toluene is stripped off and sampled on charcoal. The charcoal
is analyzed by gas chromatograph with FID detection. The result is calculated
as mg toluene /kg sample.

Materials and Instruments
•
Test chamber (5 litre glass flask)
•
Rubber stopper with two glass inlets
•
Low flow pump (1.5 litre/minute)
•
Charcoal tubes (SKC 226-09)
•
Precleaned atmospheric air
•
Carbondisulphide, p.a. grade (Aldrich)
•
Gas Chromatograph (HP 5890) with FID
Analysis

See alto figure on next page.
1.

The sample, ¼ of a brochure equivalent to 10-50 grams, is placed in the test
chamber, and the rubber stopped is mounted. The sample is handled quickly
and with care in order to minimize the evaporation of toluene in the sampling
phase.

2.

A charcoal tube is placed at the inlet for precleaning.

3.

The pump is connected to the outlet of the chamber trough a charcoal tube.

4.

Over a period of 60 minutes, preheated air is sent through the chamber (flow
1.5 1/min.) Air temperature is 23ºC.

8.

The charcoal tubes are desorbed with 1.5 ml carbon disulphide by 30 minutes
of shaking.

9.

The extracts are analysed by gas chromatography with FID detection.
Results are given in mg toluene pr. kg paper.

Uncertainty

Typically 5 -10% (RSD)

Decection Limit

0.2 mg/kg
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Litte 3.1

Yksityisjakeluun toimitettavia
syväpainotuotteita koskeva
näytteenottosuunnitelma
Viikonloppujakeluun toimitettavat syväpainotuotteet toimitetaan aina viimeistään perjantaina, ts. 8 päivää ennen
ensimmäistä jakelupäivää.

Perjantai
8. päivä ennen
1. jakelupäivää
DTI:n tai Danakin
valtuuttaman
koelaboratorion
suorittama
näytteenotto.

A. Muksu
viivästyksen
aiheuttamista
haitoistasyynä liian
korkea
tolueenipitoisuus:

Maanantai

4. päivä ennen
1. jakelupäivää
Koetulos on
saatavilla
viimeistään klo
10.00

Jos alle 300 mg/kg
(+ 15% = maks.
345 mg/kg),
painotuotteet ovat
valmiit jakeluun.

Jos alle 300 mg/kg
(+ 15% = maks.
345 mg/kg),
painotuotteet ovat
valmiit jakeluun.

Jos yli 345 mg/kg,
uusi näyte otetaan
välittömästi.
Ei maksua

B. Maksu viivästyksen Ei maksua
aiheuttamista
haitoistasyynä liian
korkea
tolueenipitoisuus:

Tiistai

5. päivä ennen
1. jakelupäivää
Koetulos on
saatavilla
viimeistään klo
10.00

Jos yli 345 mg/kg,
uusi näyte otetaan
välittömästi.
Ei maksua

Ei maksua

Keskiviikko

Torstai

3. päivä ennen
1. jakelupäivää
Koetulos on saatavilla
viimeistään klo 10.00

2. päivä ennen
1. jakelupäivää
Koetulos on saatavilla
viimeistään klo 10.00

Jos alle 300 mg/kg (+
15% = maks. 345
mg/kg), painotuotteet
ovat valmiit jakeluun.

Jos alle 300 mg/kg (+
15% = maks. 345
mg/kg), painotuotteet
ovat valmiit jakeluun.

Käsittelyyn ja
kuljetukseen liittyvät
lisäkustannukset
laskutetaan asiakkaalta
allaolevan mukaisesti.

Käsittelyyn ja
kuljetukseen liittyvät
lisäkustannukset
laskutetaan asiakkaalta
allaolevan mukaisesti.

Jos yli 345 mg/kg, uusi Jos yli 345 mg/kg, ei
näyte otetaan
jakelua voida suorittaa
tulevaa viikonloppuna,
välittömästi.
koska mahd. uusi tulos
on saatavilla niin
myöhään, että
painotuotteiden
käsittelyä ja kuljetusta
ei voida suorittaa ennen
jakelun alkua.
Lopullinen ja
Lopullinen ja
täydellinen ratkaisu
täydellinen ratkaisu
+ 10 äyriä/kpl
kuitenkin vähint. 15%
jakeluhinnasta

+ 15 äyriä/kpl
kuitenkin vähint. 35%
jakeluhinnasta

+ 5 äyriä/kpl kuitenkin
vähint. 15%
jakeluhinnasta

+ 7,5 äyriä/kpl
kuitenkin vähint. 15%
jakeluhinnasta

Jos todelliset kustannukset, jotka liittyvät painoksen käsittelyyn lyhentyneenä käsittelyjaksona, ylittävät yllä mainitun
vähimmäismaksun, hyvitän/hyvitämme nämä jakelijalle kokonaisuudessaan.
Jos 1. jakelupäivä on muu viikonpäivä kuin lauantai, taulukkoa muutetaan vastaavasti.
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Osapuolet sopivat seuraavaa koskien näytteenottoa painotuotteista, joiden jakelun hoitavat yksityiset jakelijat:

NÄYTTEENOTTOPAIKKA / PAIKAT
1.
2.
3.
4.
Näytteiden lukumäärä per paikka:

Mittaustulos/mittaustulokset koskevat seuraavia jakeluyrityksiä:
1.
Fax:
2.

Fax:

3.

Fax:

4.

Fax:

5.

Fax:

Post Danmark’in kautta jaettavista ja yksityisten jakelijoiden toimittamista painotuotteista osapuolet
sopivat seuraavaa:
NÄYTTEENOTTOPAIKKA / PAIKAT
1.
2.
3.
4.
Näytteiden lukumäärä per paikka:
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