
ДЕК,IАРЛЦIЯ ПРО ВЦПОВЦНIСТЬ
l. РаДiООбЛаДНаНtМ: РЙiооблаОнанlля сuсmеiлч lосmупу dо авmомобiпя (Retпote flip key) m.м.

<lBoschll rflaпy Т004 моёапей F0O5V0I367, F0O5V0I368, F0O5V0l36g, FИO|VO\зgl.
Э.. НайменУвання та адреса виробника: KROBERT BoScH (лUSтRлLIл) ртY, LTD,tt (1555
Сепtrе Road, СIвуtоп, Victoria, Аustrаliо)/кРоберП Боtu (Двсmра.пiя) пту.'лтД.ь (I55ý, l!енmр
Роаd, Юлейпон, Вiкпорiя, Авсmршiя).

3. tIя декларацiя вiдповiдностi видана пiд особисту вiдповiдальнiсть виробника.
4. об'еш дешrарацii: Раdiооблаdнання сuсmемu dоспупу do авtпомобiлл (Rеmоtе llip key) m.м.

кВоsсhъ muпу Т004 моёалей F0O5V01367, F0O5V01368, F0O5V0I369, FhO|VOIзgL
5. об'екг лекларацii вiдповiдае вимогам таких технiчних регламентiв:- ТехнiчнОео peulaJ}Je0my раdiооблаdнання, заmверОясiпоzо Посmановою Кабiпеtпу MiHicmpiB

YKpaiHu Biil 24 mравня 2017 р. Jtg3ý5.

б. Посилання на вiдповiднi стандарти з перелiку нацiонапьних стандартiв, що були застосованi.
або посилання на iншi технiЧнi специфiкацiТ, щодо яких декJIаруеться вiдповiднiсть:
дстУ EN 60950-1:2015 (EN 6095ь1:2006; ДII:2009; ДI:20IО; ,цiz:zоtt; Д2:20IЗ; дс|20II, IDT),
ДСТУ EN 62479:2015 (EN 62479:2010,IDT),
ДСТУЕN 301 489-1:2014 (EN 301 489-I V1.9,2,IDT),
ETSI EN 301 489-1 V2.I.1 (2017-02),
ETSI EN 30I 489-3 V2.1.1 (2017-02),
ETSI EN 300 22bI V3.IJ (2017-02),
ETSI EN 300 22ь2 V3.I.t (2017-02).

7. Призначений орган з оцiнки вiдповiдностi

ооВ коМЕГА> ТоВ кВЦ коМЕГдп М(/д.ТR.I|g
(наймеНування, idенmuфiкацiйнuй номеР зzidнО э реес,rРЫ прчlначенш offi

виконав: оцiнtЕ вidповidносtпi за процеdурою експерпuзu muпу (моdуль в) Темliчttоzо
реааменrпу раDiооблаOнання та видав сертифiкат експертизи типу: м(Iд,iп.tоg.п.оI58-t9 Bid
11.03.20I9 р.

8. У вiдповiдниХ випадкаХ опиС компонентiв та aKcecyapiB, у тому числi програмного
забезпечення, завдяки якомУ радiообладнання функцiонус за np"r"u"""""" i на якс
поширюеться дiя дошарацii про вiдповiднiсть.

9. ,ЩодаткОва iнформацiя: РаdiоОблаOнаннЯ сuсmемu Оосmупу dо авmомобiля (Remote llip key)
m-м. цBoschD пruпу Т004 моdелей F0O5V0I367, F0O5VOL368, FпO|VOlзбg, FшO|уOiзit, ,Йо
вllzопоаlяеmься KRoBERT BoScH иаSтRлLIд) PTY. LTD.D (1555 Centre Road, сlауtоп,
Victoria, Аustrаliа)/кРоберп Бош (Двсmраллiя) пту. лтfu (Iý55, I!епmр Poad, Klrcй-mott,
Вiкtпорiя, Двсmршiя) на пidпрuемсmвi KRobert Bosch ElektroпikaKft.y (Robert Bosch ul I,
НаПап Н 3 00 0, Нuпg аry/Уеор щu н а).

ПiДПИСаНО ВiД iMeHi та За дорученням виробника уповноваltсенuм преdсmав,luк()лt Тов кдТк-
ЖrЁfЙЦg{ 03110, мiсmо Кu'iв, вулuця Пароzоiськоzо, 19, корпус 6, офiс l, коd €дрпоу
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