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„CX-THERMO” ADATVÉDŐ CÍMKE 
FÉNYMÁSOLÁST, HAMISÍTÁST KIMUTATÓ TULAJDONSÁGGAL, 

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI ELEMEKKEL 
 

A termék szabadalmi védelem alatt áll 

 

1 A címkét roncsolás mentesen feltépni nem lehet, az 
eltávolítási kísérletnek szemmel látható nyoma marad. 

2 Reverzibilis thermocrom (hőre ideiglenesen eltűnő) festék 
alkalmazása. Színes fénymásolóval nem jeleníthető meg. 

3 A címkék egyedi lézer gravírozott sorszámmal 
rendelkeznek, melynek könnyű ellenőrizhetősége a 
hamisítás kimutatásának egyszerű és biztos eszköze. 
 

4 A CX-THERMO címke hő- és fagyálló, melegítéssel 
történő manipulációra rezisztens. 

5 A CX-THERMO címke egyedi biztonsági grafikája 
folyamatos vonalakból álló vonalrendszer, amely 
fénymásolt, hamisított példányokon csak gyenge 
imitációja az eredetinek. A másolat könnyen 
felismerhető. 

 

6 A megrendelővel kötött szerződés alapján igény szerint 
egyedi adattartalom és kivitel (egyedi értékpapír-grafika, 
speciális méret és forma, szín, UV control lehetőség). 

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: 

- A szigorú elszámolás szerint nyilvántartott, sorszámozott címke alkalmazható eredeti dokumentumok 
adatainak védelmére, okmányok és szabadalmak eredetiségének igazolására, bizonyítványokon, 
okleveleken pecsétek, információk rögzítésére. 

- A címkéket takarófóliákkal ellátva szállítjuk. 

MEGRENDELÉS FELTÉTELEI 
- Írásos megrendelésre standard kivitelt raktárról szállítjuk. 

- Raktári típus: 73x18 mm, bordó, ÜK sorozatjellel ellátva, sorszámozva. 

- Szigorú elszámolással nyilvántartott egyedi sorszámmal kapható. 

- Egyedi igény szerint gyártott címke darabárán felüli egyszeri grafikai költséget számolunk fel. Egyedi 
igényre minimum rendelési mennyiség: 10.000 db 

 
A Forgalmazó minden nyilatkozata, technikai információja és javaslata a Gyártó megbízhatónak ítélt tesztjein alapul, azonban 
azok pontossága és teljessége nem garantált. A kifejezett és a hallgatólagos garancia helyett az alábbi kijelentést kell érvényesnek 
tekinteni: A hibásnak bizonyult terméket az Eladó és a Gyártó köteles kicserélni, azonban más kötelezettség nem terheli őket. 
Használat előtt a Felhasználónak kell megítélnie, hogy a termék alkalmas-e a tervezett felhasználásra, és a Felhasználó viseli az 
összes ehhez kapcsolódó kockázatot és felelősséget. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül fejlessze, és ezáltal 
megváltoztassa a terméket. Sem az Eladó, sem a Gyártó nem felelős akár a szerződésen kívüli, akár a szerződés szerinti, 
közvetlen, közvetett vagy származtatott veszteségért vagy kárért, amely a termék nem megfelelő felhasználásából ered. Az itt nem 
felsorolt nyilatkozatnak vagy javaslatnak semmilyen kötelező érvénye nincsen, hacsak a Gyártó és/vagy az Eladó által is aláírt 
megegyezés mást nem állít.  




