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ao gACbK pwCwboBAKI TŁrjACw mowYpIĘGŁY gĘwYKA AkdIbipKIbdl I kIbjIbCKIbdl 
riK tolCŁAtpKA O9I 4OJOMM CwĘpTlCeltA  
bJjAIiW gACbKKpwCwboBAK@djAIiKClj 
 
TŁrjACwbkIb mowYpIĘGŁb w gĘwYKA AkdIbipKIbdl I kIbjIbCKIbdl 
 

_raborp 
kumer dokumentuW STOMUUSRQUKMMO 
hategoria produktuW t_JC 
tystawcaW TTJoetLbAmJjan 
kazwa pliku Ewałącznik PFW cNR 

abhiAoACgA wdlaklŚCf tb 
 

mełną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producentK mrzedmioty niniejszej deklaracji 
spełniają obowiązująceI niżej wymienione przepisy prawa harmonizacyjnego rnii buropejskiejK 

 
mroducent i osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznejW 

_osch Thermotechnik dmbeI gunkersstrasse OMJOQI TPOQV ternau L kiemcy 
 

hocioł gazowy dwufunkcyjny  
iogamax mlus d_MOOEiFLd_NOOEiFKKK 

 
oozporządzenie ErbF OMNSLQOS EdAoF 
ayrektywa VOLQOLbtd E_baF 
ayrektywa OMMVLNORLtb H 
oozporządzenie ErbF UNPLOMNP 
ayrektywa OMMVLNORLtb H 
oozporządzenie ErbF SQNLOMMV  

brLOMNSLQOS A fff _ EMVKMPKOMNSF 
afk bk NRRMOJN EMNKNMKOMNRF  
afk bk NRRMOJOJN EMNKMVKOMNTF  
afk bk NPOMPJN EMNKNOKOMNRF  
afk bk NPOMPJO EMUKOMNRF 

joduł _W 
CbJMMURCpMPPO i NUJMVQMJdbA W 
asdt EOUKMNKOMNV J OQKMTKOMOUF  
_ NULNNLOUPU brW a_f  
ENUKMNKOMNVF 

ayrektywa OMNQLPRLrb bk SMPPRJNWOMNO H ANNWOMNQ H ANPWOMNT 
bk SMPPRJOJNMOWOMNS 
bk SOOPPWOMMU 

oaporty pdpW 
To_OMNUOPP_N wałącznik_O  
Świadectwo zgodności pdpW 
ONMTUC 

ayrektywa OMNQLPMLrb bk RRMNQJNWOMMS H ANWOMMVJAOWOMNN  
bk RRMNQJOWOMNR  
bk SNMMMJPJOWOMNQ  
bk SNMMMJPJPWOMNP 

oaporty bpfjW 
bjC_OMNTOTT  
bjC_OMNTOTU  
bjC_OMNTOTV  
bjC_OMNTOUM 

 
jonitorowanie produktu przez jednostkę notyfikowaną 

dAo Ejoduł aF asdt Cert dmbeI gosephJtirmerJptrK NJPI RPNOP _onn EMMURF pbJMMURCmMOTR 
_ba Ejoduł aF asdt Cert dmbeI gosephJtirmerJptrK NJPI RPNOP _onn EMMURF ptJMMURCmMOTR 

 
ternauI NUKMOKOMNV 
_osch Thermotechnik dmbe 
TTJoeLnjj 
Toepfer guergen xpodpis nieczytelnyz 

TTJoetLkb 
_aasner _ernd xpodpis nieczytelnyz 

 
gaI gacek pzczerbakI tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiegoI posiadający uprawnienia numer Tm OSM9LMSI 
stwierdzam zgodność powyższego tłumaczenia z okazanym mi oryginałemI co poświadczam własnoręcznym podpisem i 
pieczęciąK 
aataW O9KM9KOMOM 
kumer tłumaczenia w repertoriumW RPPLOMOM 
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Ścieżkę audytu dokumentu można przejrzeć po kliknięciu tego linku: 
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Podpisy elektroniczne zawarte w tym dokumencie PDF można
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