
 

 
 

 

 

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

 
DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (NR 23/TD/02/2022/PL ) 

 
1. Nr produktu/ Product no    333412 

2. Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:/ Name and 
address of the manufacturer or his authorised representative: 
Nazwa/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Adres/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

3. Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta:/This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of 
the manufacturer: 
Nazwa:/Name: Pepco Poland Sp. z o.o. 
Adres:/Adress: ul. Strzeszyńska 73a, 60-479 Poznań 

4. Przedmiot deklaracji/ Object of the declaration 

Nr identyfikacyjny (PLU): / ID number: 333412 

Nazwa:/Name: Akcesoria do telefonu/Wireless speaker teen boombox 

 

 
5. Opisany w pkt. 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odnośnymi 

wymaganiami przepisów wspólnotowych dotyczących harmonizacji/ 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   
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
kompatybilności elektromagnetyczne 
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 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. 
w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 
DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 
July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE)  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)  



 

 
 

 

 

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  
DYREKTYWA 2006/66/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 6 września 
2006 r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz 
uchylająca dyrektywę 91/157/EWG 

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  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. 

w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących 

udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE  
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)  
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) 

6. Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do 
specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność:/ References to 
the relevant harmonised standards used, or references to the specifications in 
relation to which conformity is declared: 
N/A 
 

7. Jednostka notyfikowana/ notified body 
N/A 
 

8. Opis elementów dodatkowych lub komponentów , które umożliwiają  działanie 
urządzenia   radiowego zgodnie z przeznaczeniem i które są objęte deklaracją 
zgodności/ 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. Informacje dodatkowe:/ Additional information: 
N/A 
 
 
 

 
Miejsce, data:/Place, date: 

Poznań, 07.02.2022 r. 
Podpisano przez lub w imieniu: / Signed for and on behalf of: 

         

Marian Górowiec  

QA Specialis                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


