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\AlhScivrosci uiylko\we okreslonego powyzej uryrobu sq zgodne z zestavlem deklarcwanych
lda5ci\l,o6ci uZytkowych. Niniejsza deklaracia utasciu/osci uzytkowych wydana zoslaje zgodnie z
rozpolzqdzeniem (UE) nr SOS2O11 na
odpowiedzialnosc producenta okreslonego
'|,nlqcznq
poliryzei.
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Adres strony intemetou€j na kt6rej udostepniono niniejsz4 deklaracjg wla5ciuo5ci uiytkourych:

http:r/www.3tyropia ntus.pu

