AKL-i liikmeks astumise tingimused sõiduautode keretöökojale
Kinnitatud AKL-i üldkoosoleku poolt 25.11.2015

Ettevõtte nimetus

__________________________________________

ETTEVÕTLUS

Nõutav

Ettevõte on registreeritud Eestis ja ei ole pankrotis ega alustatud selle menetlust
Ettevõtte tegevusalaks põhikirja järgi on autode kereremonditööd
Ettevõte ei ole maksuvõlglane (võimalikud maksuvõlad ajatatud)
Ettevõte on toiminud 1 (ühe) täis majandusaasta ja esitanud viimase kohta aruanded
Peab omama töötajaid ja ei osta alltöövõttu põhitegevuseks
Ettevõte tegevus on vastavuses EV seadusandlusega
Vähemalt üks ettevõtte maalritest ja üks plekkseppadest peab omama riiklikku kutsetunnistust
Ettevõtte tööjõukulu ühe töötaja kohta peab olema suurem kui 70% võrreldes AKLi liikmete eelmise
majandusaasta keskmise tööjõukuluga
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Soovitatav

X

TÖÖKORRALDUS
Kasutatavad värvi- ja muud materjalid vastavad Eesti ja EU nõuetele
Töökoja ja seadmete hooldamine ja korrashoid
Päästeameti-, tööohutuse- ja töökeskkonnanõuded täidetud
Jäätmete käsitlemine ja hävitamine organiseeritud
Vähemalt 1 töötaja on läbinud maalri ja plekksepa koolituse
Ettevõttel on sõlmitud oma tegevuse vastutuskindlustusleping
Kahjude hindamise süsteem (näit. Cabas)
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SEADMED ja TEHNILINE VALMISOLEK
Kerevenituspink
Kere mõõtesüsteem mehaaniline koos andmebaasidega teenindatavate markide kohta
Kere mõõtesüsteem elektrooniline
Keevitusseadmed MIG/MAG
Punkteevitusseadmed - tulenevalt tootjatehase nõuetest
Värvimis/kuivatuskamber
Eraldi ventilatsiooniga kruntimistöökoht/kohad
Oma värvilabor koos värvisegamissüsteemi ja ventilatsiooniga
Värvimistööriistade pesumasin - vesipõhised/lahustipõhised
Lihvmasinad tolmueemaldussüsteemiga
Auto pesukoht vastavuses nõuetele / survepesur
Sillastend
Kliimaseadme täitmise süsteem
Diagnostikaseade
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ASUKOHT JA HOONE
Hoonel on korporatiinve märgistus ja välisvalgustus
Kliendiparkla olemasolu
Klienditeeninduse ruumi olemasolu
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KOMMUNIKATSIOON
Ettevõttel on kvaliteedi kontrolli süsteem ja kontrolli dokument
Tellimuse kinnituse ja auto vastuvõtmise-üleandmised dokument
Pretensiooni käsitlemise kord (määratud ettevõtte siseselt)
Digitaalse kommunikatsiooni võimalus (mail, digifotod)
Kirjalik kalkulatsioon tööde kohta koos tööde eristusega
Ettevõttel on kohustus osaleda AKL-i aruandluses
Ettevõttel on oma kodulehekülg internetis
Ettevõte on kliendile hõlpsasti leitav (sildid/suunavad teeviidad)
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KLIENDITEENINDUS
Ettevõttel on palgal eesti keelt kõnes ja kirjas valdav teenindaja
Ettevõte annab oma töödele garantii minimaalselt pikkusega 12 kuud kui seadus ei näe ette teisiti
Pangakaardiga maksmise võimalus
Autotreileri teenus
Rendiauto võimalus
Autopesu ja puhastus peale remonti
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Käesolev audit on läbi viidud ________________________ ja on kehtivusega 3 aastat.
Käesoleva auditi kehtivusaeg lõppeb _____________________

Ülevaatuse viisid läbi:

________________________________

_____________________________________

