pol'bi Rejesłr Sł"tkaTYPE APPROVAL CERTIFICATE
ŚWADEcTwo UZNAN|ATYPU WYRoBU
producttype
This is to ceńirythat|heundemoted
typ Wrobu
zaśWiadczasię' żeniżejok'reślony

RescueBuoy
Bojka ratownicza

sPII

manufaclured
by
wyprodukowanyprzez

Mar:seilleSp. z o.o.
ul. Podlęska17
32-005 Niepolomice k/Krakowa
Poland
of the
is approvedas complyingWthlhe requirements
uznano za spe]niiący Wmagania

standardWTO/005 - Rescue Buoy SP II
normy Wo/005 Bojka rątowniczaSP II

i:!ffj:"H; rc/tse8t64o4so/r1

GdańsŁ 2011.06-30
Po|ski Rejest sla|ków s'A'
a|'Gen' Jófefa Hal|era126
80.416Gdańsk.Po|and
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Faxa(48)58 34603 92
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con|inuedave||eaflciągdalszy na odwrccie
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r e cńnical d ztz ]D anr teĆhh iehr

Buoyancy:
120Nr5N
Wyponość:
I2ONT5N
Height
805mm :15mm
Wysokość:
805mmź5
width:
345mmt5mm
Szelokość:
345mmź5mm
Thicknęss:
149mmi3mm
1
49nnł3mn
Grubość:
Mass:
1,60kg t 0,1kg
I,60 kg t0,l kg
Masa:
ExtemaIbodymatęrial:polyethyIene
polietylen
Matef iałpowłoki:
Basis of apprc! alIP o.lstaw a uz nan ia

1. The technicaldocumentation
apprcvedon 30e July,201L
Dokumentacja technicznazatwierdzonddnia 30.06.2011.
2. The positive results oftlpe tests canied out at PRS S.A. Life-saving Appliances Laboratory - Report
No. TCL/ol/PC/l I of 30"'Jul1.20l l.
Porytyw e wyfiiki plób typuplzeprov}adzonychw Laboratorium Badąń srodków ratunkowych PRs s'A.
Spratuozdcmient TCL/01/PG/11z d ia 30.06.2011.
prccessandqualitycontrolsystemcaniedouton 8'April,2011.
3. Theinspection
ofproduction
Inspekcjaprocesu produkcyjnegoi zakłado'ń)ej
kontfoli jakościw dniu 08.04'20l 1.

1 The approvalisvalidonlywhenthe productisusedin accodancewiththemanufactureis
conditions.
Uznanjejest ważnetylka wóweas' kiedy wyrób kst eksp|oatowarry
zgodniez warunkamipodanyni pżef wytwÓrcę'
productqualityarolo be agreedwithPRs.
2 Chansesof producldesiqnand malerialswhichinfluence
zniany kanstrukcjii natqnahw części'które nająwpływnajakośćvryrcbu,Powinrrybyć Egodnione z PRs'
seNice Esults,modificalions
madein the produclstructure
3 TypeApprovalCertificate
willbe canceledin lhe case of dissatisiactory
or matsrialswithoutPRS consenl.notadvisinoPRs ofthe manuraciuE/snamechanoe.
Świadecfuo uznania typu vrynbu zoslanie inieważnone w przwad^u niezado'9ańjącychWn^ów eksplaatacyjnyd1'dokonania
zmian w k@slrukcji vljrobu lub materialachbez uzgodnjeniaz PRs, zniany nazw rytwómi/producentabez powiadanienia PRs'
(withamendments)
4 For ma ne equipment
specifledinAnnexA.l to ihe direclive96/98/EC
lhis cerliticato
does notsubstilute
relevant
@ń]ficatesof @nfomjtywiththis directiveand the ma ne equipmenlprovidedW[hthis ceńificateon|yis nota||owed
lo be P]a€ d
on boardconvention
shipsflyinglhe EuropeanUnionMemberStateflag.
w AneksieA,1 do Dwkty|ry 96n&ME (z późnjejszynjznianan, niniejszeświadectwo
nie
Dla wposażenia norskjego określonego
zastępujeodpawiednichświadect",r'
zgodnościztą dyrcktyiyąi wwsażenie naBkie zaoPa!żone tylko w niniej9e świadectwanie
noże być uniesfcfane na statkachkanwencyjnychhÓ9ącycłl bandeĘ Pańshłae]a,kawskiego Unii Eurcpejskiej'

|n carryino out . uNey acljvilis Po ski Rej$tr slatków s -Ą (PRs ) makes efiońs io ensure ihat lhey aG @ndlcled w lh cońscieniousness and the
prncipLesofgoodpEctcewlhdueregardpadlolhestateo''lh4ańiechno|ogyHoWeVe.,neitherPRsno.itssuNeyorcśha||bearanycivi||iabtr
lheseacuvlies'orlhe resu|tof]nformalion
or advi€ giveń
Iol dańaoe,]6s or expeńsewhlchmaya.isein consequence
o|as theoutcómeofmnduc|ing
lo lhe cuslomg by PRs. ireópeclive of whether o| not such rer€ 1ho rosul of n€! ect eror or |aĆkon prcper ińIomalioń' Neveńhe|e$ shou|d
lhe customerprcve lhat such damage' |oss or expense was due lo ńe9 igeń@ on the pań of the society or its suNeyoE' PRs qi I pay compensa|ion
tolhefustomelforhisossuptobtńńolex@edińqlheamounldueforseNcesprovided'fom]nglhebaśbof$ecustome/sc|aim'|nno€sesw]|PRs
be.esponsiblefor indi.ect|6ses (oss o' plospslive pbfls |Ó$ of 6ntBcl' inab|iv to Und€ d € k e achviues,elc') suslaińedby lhe customer
wilhthegeĆUlinqof a mmmbsionby PRs'
andass@iated
Polsk' Rejeslr sta ów s,A' (PRs) wykonuieeyhhokj radzÓee z należ'tąsta|annością
i dobtą ptald'Rą uMględhj.jąc .ktua]hyprżioń wiedży,
Nienniej jehak, ahi PRs' ahi iego hspektoży nie ponoią adpowiedziakaścj
cywihejż tytułuewent@lh'th 9kód ńagący.h po$tać w związku]ub
w następstwieWkonw1nia rych ąynnośĆilub w wynikuprekdahwh zl.eniÓdawcy pŻ.z PRs infamaąj bądż@en' niezależhjeod tega,czy Ó@
żkody b', następslEn żaniodbania,błędu]ub bąku ilaścifrei infÓhaE' Jedńakże,iefeli zlecen]odawń udowodnl' że l6ka szkoda e,ynjkła
z zahiedbahiaPRs lubiego lhspekto|Ów PRs wpkci żleeĄjodaqcy od,żkadowaniehie pzekńdające Wgkakj opkU na]eżnaiza wyknnanąusfugę,
z tytułustńt poŚEdnlch (ulĘly
stanawją.ąrndstawę ńłdehja zleehjodawcy, PRs w żadnyn pŻypadku nie bę1zie ponasiłodpa\|iedzialńaśĆi
p@ż ż]ecqiadawcę' a ń4ącyĆh z ąrek
spodziewanych kaE'ści' utąty kÓntńku, hieńażÓakj podjęcla dzia]alnościilp') p.nisid'Ęh
z W4ony||anienz]e@ńiapżez PRs'
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