Ezen tanúsítvány igazolja, hogy a
Kombi-Service Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2220 Vecsés, Lőrinci út 1. Magyarország
8600 Siófok, Szent László utca 187. 3. em. 309. Magyarország
2220 Vecsés, hrsz. 0174/109 Magyarország
2220 Vecsés, Cargo City 325 Magyarország
2220 Vecsés, Almáskert utca 5. Magyarország
munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszere
Közúti szállítás, szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás. Földi kiszolgálási tevékenység, bérvontatás,
rakománykezelés,
raktározás,
csomagolás,
tárolás. Adatvédelem,
információ-technológiai
szaktanácsadás, számítógép üzemeltetés, egyéb IT szolgáltatás, adatfeldolgozás, web-hosting
szolgáltatás. Személygépjármű, vízi szállítóeszköz, szabadidős- sporteszköz és egyéb gép- tárgy
kölcsönzése. Vagyonkezelés, ingatlan bérbeadása, üzemeltetése. Gépjármű és -karosszéria, pótkocsi
gyártása. Gépjárműabroncs és felni javítás és kereskedelem. Gumiszerelés, kamion és személygépkocsi
szerviz. Műszaki vizsgálat és vizsgáztatás, elemzés. Rendezvényszervezés és biztosítás. Konferencia,
kereskedelmi bemutató szervezése. Fordítás, tolmácsolás. Személy- és vagyonvédelem,
magánnyomozás, biztonsági rendszer szolgáltatás. Munka, tűz és környezetvédelmi szolgáltatások. Légi
szállítmányozás, vámkezelés. Röntgen gép bérbeadása, üzemeltetése, csomag, áru és személy vizsgálat.
Robbanóanyag kereső kutyák képzése és alkalmazása. Alapfokú oktatás, szakmai és általános középfokú
oktatás, felső szintű nem felsőfokú oktatás, felsőfokú oktatás. Minőségbiztosítási tevékenységek
kidolgozása és auditálása. Sport, szabadidős képzés, kulturális képzés. MNS egyéb oktatás, iskolai
előkészítő oktatás, járművezető-oktatás, oktatást kiegészítő tevékenység. Fegyver tárolás, raktározás,
küldeménykezelés

vonatkozásában az NQA
MSZ 28001 : 2008 szabvány alapján
megfelelőnek értékelt, és nyilvántartásba vett.
A nyilvántartásba vétel azzal a kikötéssel történt, mely szerint a Társaság a munkahelyi
egészségvédelem és biztonság irányítási rendszerét a fenti szabványnak megfelelően működteti, és
azt az NQA rendszeres auditjának aláveti.
Bármilyen vita esetén ezen oklevél angol nyelvű változata az irányadó.
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