
ДЕКЛАРАЩЯ 
про в1дПОВ1ДН1СТЬ 

Техн1чний регламент низьковольтного електричного обладнання 
~™ ~~ ~~ (назва. Технгчногорегламенту) 

Товариство 3 обмеженою вщпов1дальн1Стю «Самсунг Електронжс Укра'ша Компан!», 
(новые нагтенуваиня суб'екта господарювання (виробника абоуповноваженого представника, 

вул. Льва Толстого, буд. 57, 01032, м. Киш, Украша, 
який деюшруе вгдповгдтсть продущП) та його лисцезнаходження) 

п1дтверджуе, що продукцхя — холодильники - морозильники, торгово! марки 
"8АМ8ИМС", моделей: КВЗЗ*/иА, КВ30*/иА, КВ37*/иА, де * - л1терне та/або цифрове (7 
СИМВ0Л1В) року запуску у виробництво, сер11 , типу дисплея, набору опц1Й, типу ручок, 
позначення класу енергозбереження та кольору виробу, 

(поена назва електрообладнання, тип, марка, модель та гдентифшацшш дашза необх1дност1) 

що виготовляеться «8ат5ип§ Е1ес1:гоп1С5 Со., ЬШ.», 129, 8ат5ип§-го, Уеопё;1оп§-^, 
5и\уоп-51, Оуеоп§§1-бо, 16677, П1вденна Корея; на птдприемств!: "8ага8ип§ Е1ес1гоп1С8 
Ро1апД МапиГас^ипп§ 8р. г о. о.", и1. М'ск1е\у1с2а 52, 64-510 ХУгопк!, Республша Польща, 

(найменування та м1сцезнаходження виробника) 

в1дпов1дае вимогам: 
ДСТУ ЕN 60335-2-24:2014 (ЕМ 60335-2-24:2010, ГОТ). 

(позначення нацюиалъних стандарт1в та у раз! потреби специфгкагцй з роками гх затвердження, що застосоваш тд 

час оцшювання осиовних елгмештв забгзпечення безпечностг електрообладнання, та/або ишшх р/шень, прийнятих для 

забезпечеиня виконання егшог Техничного регламенту) 

Останн! дв1 цифри року, в якому було нанесено маркування нащональним знаком 
в1дпов1дност1: 16. 

Декларацию складено шд повну вздповщальшсть уповноваженого представника 
виробника - ТОВ «Самсунг Електронжс Украша Компан!». 

Фшансовий директор 
'̂рВ «Самсунг Електронхкс 

Укра'ша Комнан!» '.^^^ Д Л1М Сонг Джш 
(посада) 'ш0пис) (прозвище, ш'я та по батьковг) 

(дата) 

Взята ка сбл1к 
у О О В Т О В « О С « ц с м в » » 



ДЕКЛАРАЩЯ 
про В1ДП0ВЩН1СТЬ 

Техн1чний регламент з елсктромагнхтно! сумхсност! обладнання, 
(назва Технгчного регламенту) 

Товариство 3 обмеженою в1дповщальн1стю «Самсунг Електронжс Укра'ша Компан!», 
(повие иагшенування суб'екта господарювання (виробника або уповноваженого 

вул. Льва Толстого, буД. 57, 01032, м. Кш'в, Укра'ша, 
представника, який декларуе в1дпов1дшсть продутрХ) та його мгщезнаходжеиня) 

пщтверджуе, що продукцхя - холодильники - морозильники, торгово! марки "8АМ811МС", 
моделей: КВЗЗ*/11А, КВ30*/1]А, КВ37*/11А, де * - лхтерне та/або цифрове (7 символ1в) року 
запуску у виробництво, серп, типу дисплея, набору опц1Й, типу ручок, позначення класу 
енергозбереження та кольору виробу, ^ 

(поена назва апаратури, тип, партЫ, серптий номер та будь-яка шиш 'шформаг{1Я, 
що надае можлив1сть гдентифгкувати апаратуру) 

яка виготовляеться «8ат8ип§ Ё1ес1гоп1С8 Со., Ый.», 129, 8атзипё-го, Уеоп^^оп^-ёи, 8и^Уоп-81, 
Суеоп§§^-с1о, 16677, Швденна Корея; на п1дприемств1: " 8 а т 8 и п § Е1ес(гоп1С8 Ро1ап{1 
Мапи^'асШппё 8р. г о. о.", и1. М1с1ае\У1С2а 52, 64-510 ^гопк1, Республжа Польща, 

(найменування та лисцезнаходження виробника) 

в1ДП0в1дае вимогам: 
ДСТУ ЕК 55014-1:2014 (ЕМ 55014-1:2006, ЕМ 55014-1:2006/А1:2009, 
ЕМ 55014-1:2006/А2:2011, ГОТ); 
ДСТУ С18РК 14-2:2007 (С18РК 14-2:2001, ГОТ); 
ДСТУ ЕМ 61000-3-2:2015 (ЕМ 61000-3-2:2014, ГОТ); 
ДСТУ ЕМ 61000-3-3:2014 (ЕМ 61000-3-3:2013, ГОТ). 

(позначення иормативиш документов з роками Ьс затвердження, що застосован1 тд час огрнюваиня 
епектромагштио1 сум1сиост1, та/або шинаршень, прийнятих для забезпечеиня виконання 

вимог Техтчного регламенту) 

Декларац1ю складено п'щ ц1лковиту вщповщальнхсть уповноваженого представника 
виробника - ТОВ «Самсунг Електронжс Украша Комнан!». 

^ ! ^ ^ л Фхнансовий директор 
^ ^^^^ .^ ^ N;>рГОВ «Самсунг Електронжс 

Украша Комнан!» 
(посада) 

1Г 
7Г , "•••'^СЛ/^ 

Л1м Сонг Дж1Н 
(1н1ц1али та пр13вище) 

(дата) 

Взята на оогЛк 
у О О В ТОВ «ОС «ЦСМ8»» 

и д . о з 2 . р . ^ . ^ ^ ^ - / ^ ^ 

д а т а г?-^, . М ^ ^ 


