Vysvětlivky k vyplňování tiskopisu
OVCE a KOZY - Objednávka terčíkových ušních známek s čipem
K EXPORTU ZVÍŘAT
Tento tiskopis slouží výhradně k objednávání čipů (elektronických ušních známek) pro OVCE a KOZY. Vyhláška
č. 136/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařizuje označit všechna zvířata určená k obchodování nebo k vývozu
jedním elektronickým identifikátorem.
1.

Uveďte Vaši fakturační adresu. Čipy je oprávněn objednat pouze majitel hospodářství uvedeného na tiskopisu.
Uveďte telefon a jméno osoby zodpovědné za zpracování objednávky a datum jejího vyhotovení.

2.

Zapište osmimístné číslo hospodářství.

3.

U vybraného dodavatele uveďte množství zvířat, která chcete terčíkovou ušní známkou s čipem označit.

4.

Křížkem označte, váš požadavek na zaslání aplikačních kleští. Případná reklamace čipů aplikovaných nedovolenými
kleštěmi nebude uznána.
•

Terčíkové ušní známky ČMSCH se aplikují kleštěmi ZeeTags s výklopným hrotem, kterými se aplikují i ušní
známky ZeeTags pro skot, ovce a kozy.

•

Terčíkové ušní známky HEMA se aplikují stejnými kleštěmi, jakými se aplikují i ušní známky pro skot,
nabízených dodavatelem HEMA s.r.o.

•

Terčíkové ušní známky AGROTRANS se aplikují originálními kleštěmi nabízenými dodavatelem. K aplikaci čipů
lze použít, po výměně aplikačního hrotu, také kleště nabízené dodavatelem HEMA s.r.o. k navěšování ušních
známek pro skot. Požadavek na objednání hrotu uveďte prosím do poznámky.

5.

Do Poznámky uveďte dodací adresu, na kterou dodavatel odešle dobírku s terčíkovými ušními známkami, pokud je
odlišná od adresy fakturační a Vaše další požadavky ohledně objednání a výroby čipů.

6.

K objednání ušních známek od různých dodavatelů, použijte prosím více tiskopisů. Zboží Vám bude dodáno
formou dobírky od každého dodavatele zvlášť. K odeslání čitelně vyplněného tiskopisu využijte prosím kontaktní
údaje uvedené v jeho záhlaví.

7.

Čtecí zařízení elektronických identifikačních prostředků objednávejte přímo u jednotlivých dodavatelů.

Rozměry terčíkových ušních známek s čipem
DODAVATEL
VELIKOST

ČMSCH

HEMA

AGROTRANS

ø 31 mm

ø 26 mm

ø 25 mm

Všechny tiskopisy jsou ke stažení také na www.cmsch.cz (Tiskopisy, dokumenty).

