
 
 

 

 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 
ul. Strzeszyńska 73a 
60-479 Poznań          
                                                                                                    

 
DECLARAȚIA UE DE CONFORMITATE (NR.  23/TD/02/2022/RO ) 

 
1. Nr produsului / Product no    333412  
2. Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat: / Name 

and address of the manufacturer or his authorised representative: 
Denumirea /Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Adresa/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

3. Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a 
producătorului: /This declaration of conformity is issued under the sole 
responsibility of the manufacturer: 
Denumirea:/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Adresa:/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

4. Obiectul declarației  /Object of the declaration 

Numărul de identificare (PLU): / ID number: 333412 

Denumirea:/Name: Accesorii pentru telefonu/Wireless speaker teen 

boombox 

 

 
5. Obiectul declarației descrise la punctul 4 este în conformitate cu legislația 

comunitară de armonizare relevantă / The object of the declaration described in 
point 4 is in conformity with the relevant Community harmonisation legislation 
DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 
February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to 
electromagnetic compatibility   
Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea 
electromagnetică 
DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 
June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical 
and electronic equipment 
Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele 
electrice și electronice 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) 
DIRECTIVE 2006/66/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 
September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and 
accumulators and repealing Directive 91/157/EEC  
Directiva 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 
2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și de 
abrogare a Directivei 91/157/CEE 

Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 

on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making 

available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC  

Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea 

legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a 

echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE   
REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)  
Regulamentul (CE) nr . 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea 
substanțelor chimice (REACH) 

6. Trimiterile la standardele armonizate relevante folosite sau trimiterile la alte 
specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea: /References to the 
relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation 
to which conformity is declared: 
N/A 
 

7. Organismul notificat / notified body 
N/A 
 

8. Descriere a accesoriilor și componentelor, inclusiv a produselor software, care 
permit echipamentelor radio să funcționeze corespunzător și care sunt incluse în 
declarația de conformitate: /Description of additional elements or components 
that enable the radio equipment to function as intended and that are covered by 
the declaration of conformity: 
N/A 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
9. Informații suplimentare: /Additional information: 

N/A 
 
 
 

 
Locul, data:/Place, date: 

Poznań, 10.02.2022 r. 
Semnat de către sau în numele: / Signed for and on behalf of: 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


