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CONFORMITAT DE PRODUCTE. TÜV Rheinland ofereix ara una major transparència
Gener de 2016, TÜV Rheinland

Nota de Premsa

Des de l’1 de gener de 2016 TÜV Rheinland ha deixat d’emetre identificacions de
conformitat genèriques en gran part dels seus certificats de conformitat. Aquestes
identificacions de conformitat genèriques tan sols proporcionaven descripcions generals de
rendiment de l’assaig. A partir d’aquest moment i de manera general, només oferirem
identificacions individuals. Aquestes identificacions mostraran als consumidors una
informació precisa sobre el contingut de cadascun dels assaigs i dels certificats. D’aquesta
manera, les marques de conformitat utilitzades en la publicitat dels consumidors hauran
d’incloure, sense excepció, una referencia. Aquesta referencia sempre proporcionarà un
breu resum dels assaigs portats a terme, juntament amb uns criteris de conformitat que el
consumidor pugi entendre clarament.

Els consumidors volen una òptima orientació
Els consumidors posen especial confiança en les anàlisis realitzades por una tercera part
neutral com TÜV Rheinland. En particular, la marca de conformitat de TÜV Rheinland ha
inspirat una amplia confiança des de fa dècades.
En el futur, volem documentar el nostre servei d’assaigs amb un signe de la conformitat
encara més clar en combinació amb la base de dades de certificats Certipedia.
Preparat per a l’èxit. TÜV Rheinland crea d’aquesta manera uns beneficis clars, tant per a
fabricants com per minoristes i consumidors.
TÜV Rheinland ha creat des del principi unes condicions per a una presentació més
orientada al consumidor i amb una nítida presentació del resultat dels assaigs.
La major transparència ofereix als fabricants, minoristes i consumidors beneficis reals.
- Mitjançant una innovadora marca de conformitat en combinació amb la reconeguda base
de dades Certipedia, a la qual es pot accedir en qualsevol moment i des de qualsevol lloc en
el món.
- Mitjançant la revisió de la marca de conformitat TÜV Rheinland, amb un número
d’identificació individual.
- Mitjançant uns clars i comprensibles resums dels assaigs a www.certipedia.com
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