
 
 

 

Pepco Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73a 

60-479 Poznań 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС (NR 6/TD/08/2022/BG) 

1. Радио устройство: 340646 Превозно средство играчка 

2. Име и адрес на производителя или негов упълномощен представител: 
PEPCO Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

 
3. Настоящата декларация за съответствие се издава под пълната отговорност на 

производителя. 

PEPCO Poland Sp. z o.o. 

ul. Strzeszyńska 73A, 60-479 Poznań 

4. Предмет на декларацията: 340646 Превозно средство играчка 

 
 

5. Предметът на посочената по-горе декларация е в съответствие със съответните изисквания 

на законодателството на Съюза за хармонизация: 

• Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и Съвет от 16 април 2014 г. за 

хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно 

предоставянето на пазара на радио съоръжения и за отмяна на Директива 

1999/5/ЕО 

• Директива 2009/48/ЕС на Европейския парламент и Съвет от 18 юни 2009 г. относно 

безопасността на играчките 

• Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и Съвет от 8 юни 2011 г. относно 

ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и 

електронното оборудване 

6. Позовавания на съответните хармонизирани стандарти, които са били приложени или към 

други технически спецификации, за които е декларирано съответствието. Позоваванията 



 
 

 

трябва да бъдат подадени, заедно с техните идентификационни номера и версии и, когато е 

уместно, с датата на издаване: 

EN 71-1: 2014+ A1:2018 Безопасност на играчки. Част 1. Механични и физични свойства 

EN 71-2:2011+A1:2014 Безопасност на играчки. Част 2. Запалимост 

EN 71-3:2019 Безопасност на играчки. Част 3. Миграция на определени елементи 

EN 62115:2005/A11:2012 Електрически играчки -- Безопасност при използване 

7. Когато е приложимо, нотифицираният орган ... (име, номер) ... извърши ... (описание на 

интервенцията) ... и издаде сертификат за ЕС изследване на типа: N/A 

8. Не е приложимо: N/A 

9. Допълнителна информация: N/A 

Място, дата: 

Poznań, 04.08.2022 r. 

Подписано за и от името на PEPCO Poland Sp. z o.o.:  

 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 


