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Vl/hiclupid u2y{koun okretloncgo powyteJ wyrobu sq zgodno z zeste\,r,em deklarorannych
wta6clvtolci u2ytkovryctt, Ninlcjsza dcklancja wle0civrp6ci u2gkourych wydana zostaJc zgodnlo z
rozpozqdzcniom (UE) nr 305/2011 na wyfqcznq odpowlcdzialno$C producenta okrr6fonego
poury2cJ.
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