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Wtaicluoici u2ytkoun 0krc6loncAo powyzcj uryrobu sq zgodne z zesta\i/Em deklarcwanych
wta6clvrnicl u2ytkowych, NinieJsza dcklaracja vvfaiclvno6ci ulytkowych wydana zostaJc zgodnio z
rozpozqdzsniem (UE) nr 3052011 na wylqcznq odpowiedzialnoSd producanta okreSlonego
povry2oj.
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