Parre, 16/02/2010

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Z DYREKTYWAMI EEC 89/336 ORAZ 73/23
PRZEDMIOT: Oznaczanie znakiem CE wyrobów Scame Parre
- wszystkie wyroby Scame Parre do których odnosi się Dyrektywa EEC 89/336 z dnia
3 maja 1989r., w sprawie ujednolicenia przepisów w krajach Unii Europejskiej odnośnie
zgodności elektromagnetycznej, są obecnie produkowane i oznaczane znakiem CE.
- Scame Parre oznacza wyroby znakiem CE jako potwierdzenie zgodności wyrobów
z przepisami prawa.
- w przypadku wyrobów podlegających Dyrektywie EEC 73/23 odnośnie wymogów
bezpieczeństwa jakie powinny spełniać materiały elektryczne w danym przedziale
napięcia, Scame Parre potwierdza, że oznacza wyroby znakiem CE i zapewnia, że wyroby
te są zgodne z wymogami bezpieczeństwa określonymi w wyżej wymienionej Dyrektywie.
- w przypadku wyrobów, które powinny być zgodne z obydwoma Dyrektywami EEC 89/336
oraz EEC 73/23, Scame Parre oznacza je znakiem CE jako potwierdzenie zgodności
z wszystkimi Dyrektywami którym podlegają.
- Scame Parre zachowa dla organów inspekcyjnych deklarację CE i pełną dokumentację
wymaganą przez Dyrektywy, przez 10 lat od chwili wprowadzenia na rynek ostatniej partii
wyrobów.
- niniejsza deklaracja może być dołączona do Państwa dokumentacji i pozostawać do
dyspozycji organów inspekcyjnych Unii Europejskiej.
W dobrej wierze
Wszelkie informacje, rekomendacje lub porady ustne lub pisemne- , dawane przez Scame
Parre lub przez jeden z oddziałów, bądź filii czy autoryzowanych dealerów, dawane są w
dobrej wierze, zgodnie z najlepszą wiedzą i oparte na procedurach Scame Parre. Wyroby
Scame Parre są sprzedawane według naszych Zasad Sprzedaży. Niniejszy dokument nie
zmienia, nie dodaje i nie powoduje zrzeknięcia się naszych Zasad Sprzedaży.
Każdy użytkownik naszych wyrobów powinien być przekonany, poprzez wszelkie dostępne
środki (włączając katalogi) o zgodności danego wyrobu z jego potrzebami. Scame Parre,
jej oddziały oraz filie nie może ponosić odpowiedzialności za straty spowodowane
niewłaściwym użytkowaniem naszych materiałów.
SCAME PARRE s.p.a.
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Katalog ten przedstawia najbardziej popularne produkty z oferty SCAME PARRE SPA.
Po szczegółowe informacje o wyrobach, ich wariantach do specjalnego zastosowania,
albo nowości czy ulepszeń, prosimy kontaktować się ze swoim dostawcą.

SCAME-POLSKA SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń
swoich wyrobów umieszczonych w tymże katalogu
bez wcześniejszej zapowiedzi.

