
 
                                 

 

 3 از 1 صفحه

70F01R00 

 

 ................شماره : .......                                                                                                                                

....................تاریخ : ...                                                                                                                                                        

  

 مشخصات درخواست مشتری

 ......................................................................... نام مشتری )شرکت / موسسه/ شخص حقیقی( :*

 :...........................................ملی/شماره ملیکد  * ...............................................   کد اقتصادی:*

 )توجه: کلیه مشتریان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به ثبت نام در سامانه مالیات برارزش افزوده می باشند.(

 *ضخامت رديف
 )میلیمتر(

 عرض*

متر(میل)  

 طول*

متر(میلی)  
 وزن تئوری* تعداد ورق*

 مالحظات

)اگر جهت تولید و ارسال ورقها اولویتی 

(رمائیدفوجود دارد لطفا مشخص   

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

 :درجه فوالدی       

 

 استانداردهای تولید محصول:

استاندارد ابعادي و شكل  

 ظاهري
 کالس ضخامت ورق*

استاندارد و کيفيت 

 سطحي

استاندارد 

 آلتراسونيك

 EN10029 EN10029-CLASSA  EN10163-B2 ASTMA35 مثال

     درخواست مشتري

          الف: طبق استانداردآنالیز شیمیايی:            

 :         خواست مشتري  در ب: طبق                               
 

 مهر خریدار                                                                                                   الزم نيست                  الزم است           بسته بندی:        

 Standard No      شماره استاندارد     محصول             استاندارد درجه فوالدي

   

 N CU AL S P SI MN C سایر

         

 مشخصات درخواست
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 ................شماره : .......                                                                                                                                

....................تاریخ : ...                                                                                                                                                        

  

 مشخصات درخواست مشتری

 

 

 توضيحات تكميليب:             الف: طبق استاندارد محصول                مارکینگ:     

 ............................................گ محل مارکين                                  

 ................................................:  صنعت در  مورد مصرف مشتری

 نحوه نمونه گیری  آزمايشات مورد نیاز و

 با آيتم هاي زير:  آزمون هاي تكميلي در خواستب:          الف: طبق استاندارد ذکر شده           

            کشش طولي            دماي تست                           -ضربه              آلتراسونيكخمش                               

 ساير آزمونها..................................                      متالوگرافيعرضي          کشش 

   الزم نيست         الزم است                                    :گواهینامه*

 EN1020A-3.1                     EN1020A-3.2 EN1020A-3.3   نوع گواهینامه

 بازرسی : 

 الزامي نمي باشد                الزامي مي باشد      حضور بازرس شخص ثالث در شرکت :                   

 بازرسي کامل                     بازرسي تصادفيدر صورت الزام حضور بازرس شخص ثالث           

 بلي              خير               ؟انجام آزمايشات خواص مکانیکی در حضور بازرس باشد

 ..................................................................................................مدارک موردنیاز بازرسی قید گردد : 

 بدون برش لبهب:            لبه  برش  الف: با              محصول تولیدی*

 ساير اطالعات مورد نیاز سفارش   

o مي باشد . ميليمتر 80ماکزیمم . : تقاضا شود لبه داردرصورتي که ورق  تلرانس عرض 

o *  تعيين کالس همواري سطحS   ياN  طبق استانداردEN10029       :           S                   N 

 

o  بريده شود :          بلي                        خير سر و ته ورق 

 ......................... زمان تحويل آخرين محموله    .......................زمان تحويل اولين محموله تاريخ مورد درخواست در خصوص تحويل کاال : 

 

 مهر خریدار  
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....................تاریخ : ...                                                                                                                                                        

  

 مشخصات درخواست مشتری

 

 :ساير درخواست های مشتری

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 محل امضاء و مهر خریدار                                                                                                                                                             

 

 شماره تماس کارشناس پیگیری شماره تماس تصمیم گیرنده )مدیر/رئیس( واحد

     مدیریت عامل*

     خرید*

     بازرگانی*

     فنی/تولید*

     مالی*

  مکاتبات و دریافت جهت ارسالآدرس ایمیل *

 

 موارد * دار حتما تکمیل گردد. 

و فکس  061 -32909027 مشتری گرامی پس از تکمیل موارد فوق لطفاً این فرم را پیوست نامه درخواست خرید خود کرده و به شماره

شماره  با در خصوص تکمیل موارد فوق ، از به اطالعاتیدر صورت نیضمناً مایید. نارسال   sale@oxinsteel.irیا به آدرس پستی 

 تماس حاصل فرمایید. امور فروش و بازاریابی 061-32909020 -5 تلفن های

mailto:sale@oxinsteel.ir

