
 
 

 

 

 

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

 
EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (Č.  11/TD/02/2022/CZ ) 

 
1. Číslo výrobku /Product no 311852 

2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:/ Name and address 
of the manufacturer or his authorised representative: 
Jméno/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Adresa/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:/This 
declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: 
Jméno:/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Adresa:/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

4. Předmět prohlášení/Object of the declaration 

Nr identyfikacyjny (PLU): / ID number: 311852 

Jméno:/Name: sluchátka/Headphones wireless   

 

 
5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými harmonizačními 

právními předpisy Společenství:/ 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   
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února 2014 o 
harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické 
kompatibility 
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 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o 
omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE) Toys Safety Directive 
2009/48/WE,  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o 
odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) 
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  
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích 
a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice 
91/157/EHS 

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  

Směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových 

zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES 
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)  
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek(REACH) 

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, nebo na jiné 
technické specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:/ References to the 
relevant harmonised standards used, or references to the specifications in relation 
to which conformity is declared: 
N/A 
 

7. Oznámený subjekt / notified body 
N/A 
 
 

8. V příslušných případech popis příslušenství a součástí, včetně softwaru, které 
umožňují zamýšlené fungování rádiového zařízení v souladu s EU prohlášením o 
shodě: / 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. Další informace:/ Additional information: 

N/A 
 
 
 

 
Místo, datum:/Place, date: 

Poznań,11.02.2022 r. 
Podepsáno společností nebo jejím jménem: / Signed for and on behalf of: 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


