Nordisk Miljømerkelisens
Utstedt av:
Stiftelsen Miljømerking i Norge
Henrik Ibsens gate 20
NO-0255 Oslo, Norge

Opplysning om lisensinnehaveren
Foretakets navn og adresse:
Hey'di AS
Postboks 13
NO-2017 Frogner

Organisasjonsnummer:
Telefon: (inkl. landkode)
EAN:
X

Kontaktperson:
Alan Ulstad

979657919
+47 63 86 88 00

Produsent
Forhandler/Importør

Hey'di AS
Postboks 13, NO-2017 Frogner, NORGE

Produsent:
Produksjonssted:

Opplysninger om lisensen
Lisensnummer: Lisensversjon:

Gyldig t.o.m.:

2097 0046

30 juni 2024

2.0

Kriteriedokument:

Gyldighetstid:

097 Kjemiske byggprodukter 2

19 mars 2014 - 30 juni 2024

Kommentarer:

Miljømerkede produkter
Betegnelse og spesifikasjon av varen pr land.
Norge

se vedlegg

Finland
Danmark

se vedlegg

Island

se vedlegg

Sverige

se vedlegg

Utenfor Norden

Denne lisensen er nordisk og gjelder i samtlige nordiske land.
Miljømerkingsorganisasjonen gir herved den ovennevnte lisensinnehaveren rett til å bruke det nordiske miljømerket i henhold til lisensens
omfang på eller i forbindelse med produkter som oppfyller kravene i miljømerkingskriteriene eller i forbindelse med markedsføring av
produkter. For å bruke miljømerket i et annet nordisk land kreves ingen registrering. Omsetning av ovennevnte produkter skal en gang pr. år,
på forespørsel, rapporteres til miljømerkingsorganisasjonen senest den 1. april. Omsetningen skal fordeles pr. nordisk land.
Miljømerkingsorganisasjonen forplikter seg til å informere berørte lisensinnehavere dersom noe i kriteriedokumentet endres.
Lisensen inndras med umiddelbar virkning dersom "Regler for nordisk miljømerking av produkter" eller miljømerkingskriteriene for
produktgruppen tilsidesettes. Om lisensinnehaveren pådrar miljømerkingsorganisasjonen direkte eller indirekte kostnader som følge av dette
eller om skade forårsakes av produkt fremstilt/solgt av lisensinnehaveren, skal lisensinnehaveren holde miljømerkingsorganisasjonen helt
skadesløs.Miljømerkelisensen gjelder til ovenfor angitt dato dersom den ikke fra lisensinnehaverens eller miljømerkingsorganisasjonens side
sies opp med minst tre måneders skriftlig varsel. Lisensen kan ikke overdras med mindre det søkes om overdragelse.

Oslo, Norge, 20 august 2021
Stiftelsen Miljømerking i Norge

Cathrine Pia Lund
Administrerende Direktør

Nordisk Miljømerkelisens
vedlegg 1 til Lisensnummer 2097 0046 Lisensversjon 2.0
Handelsnavn Norge
Hey'di KZ 1 liter
Hey'di KZ 4 liter

Handelsnavn Danmark
Hey'di KZ 1 liter
Hey'di KZ 4 liter

Handelsnavn Island
Hey'di KZ 1 liter
Hey'di KZ 4 liter

Handelsnavn Sverige
Hey'di KZ 1 liter
Hey'di KZ 4 liter

Oslo, 20 august 2021
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