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DECLARAT|E DE oRlGlNE A PRoDUCÁronulul

Herewith, we/EzúÍpn-a-t/ Prin prezenta, noi oMlKRON KFT

VAT No/ Adószóm ClF: HU 10487259
Headquarter/5zékhs]y/ Sediu: HU_6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Hetényvezér u.7-9.
Magyarország

as the manufacturer of the goods listed below declare that/ mint az alábbi táblázatban
szerep\ő termékek gyórtója nyilatkozzuk, hogy/ in calitatea noastrá de producátor pentru
márfurile cuprinse in tabelul de maijos, declarám, cá:

X The goods listed below were manufactured/produced in UE wholly from UE
materials and components by company named above./ Az alóbbi tóblózatban szereplő
termékek egészében EU származósú alapanyagokból és tartozékokból gyórtotta 'llította

össze o fent említett cég Márfurile cuprinse in tabelul de mai jos au fost fabricate in
totalitate din materiale gi componente de origine UE de cátre compania menlionatá mai

sus.

The goods listed below whilst not comprised wholly of UE components or materials,
are entitled to be considered as of UE origin by virtue of the economically justified
substantial process which has occured in UE./ Az alóbbi táblazatban szereplő termékek
onnak ellenére hogy nem egészében EtJ származósú alapanyagokbóI és tartozékokbóI
készültek, mégis EU szirmqzósúnak minősülnek, annak a gazdasógilag indokolt lényegi
fo[tamatnak köszönhetően, ami az EU területén történt meg'll,/ Márfurile cuprinse in tabelul
de maijos degi nu contin in totalitate materiale si componente de origine UE, au dreptul a

fi considerate de origine UE, in virtutea procesului substanlial, justificat economic, care a

avut loc in UE.



II

No.
Ssz.

Nr.

Product/
Termék megnevezése/

Denumire produs

Code of product/
Termék azonosítóia/
Cod identificare orodus

Origin of goods/
Termék eredete/
Tara de origine

1 )MVT-2,BN Vontatott nehéz ,,V" tórcsa,

zlmunkóló néIküI, fix vózas
OMVT-2,8N Magyarország/

Hunoarv
2 )MVT-3,2N Vontatott nehéz ,,V" tórcsa,

zlmunkóló nélkül, fix vózas

OMVT-3,2N Magyarország/
Hunqarv

3 )MVT-3,6N Vontatott nehéz ,,V" tórcsa,

llmunkóló nélkül, fix vózas
OMVT-3,6N Magyarország/

Hunoarv
4 )MVT-3,8N Vontatott nehéz ,,V" tórcsa,

zlmunkóIó nélküL fix vózos
OMVT-3,8N Magyarország/

Hunoarv
5 )MVT-4,2N Vontatott nehéz ,,V" tórcsa,

ilmunkáIó néIküL, fix vózas
OMVT-4,2N Magyarország/

Hunoarv
6 )MVT-2,BNE Vontatott nehéz ,,Y" tárcsa,

:sipkés-pálcás el mu nkálóval, fix vázas
OMVT-2,8NE Magyarország/

Hunoarv
7 )MVT-3,2NE Vontatott nehéz ,,V" tárcsa,

:siokés-oálcás elmu nkálóval. fix vázas
OMVT.3,2NE Magyarország/

Hunoarv
I ]MVT-3,6NE Vontatott nehéz ,,V" tárcsa,

"sipkés-pálcás elmu nkálóval, fix vázas
OMVT-3,6NE Magyarország/

Hunoarv
9 3MVT-3,BNE Vontatott nehéz ,,V" tárcsa,

:sipkés-pálcás elmu nkálóva l, ftx vázas
OMVT-3,8NE Magyarország/

Hunqarv
70 cMVT-4,2NE Vontatott nehéz,,V" tárcsa,

:siokés-oálcás el mu n ká lóva l' fix vázas
OMVT-4,2NE Magyarország/

Hunoarv
71 f, MVT-2,8NE Vontatott nehéz,,V" tárcsa,

ákqyűrűs elmunká|óval, fix vázas
OMVT-2,8NE Magyarország/

Hunoarv
12 fMVT-3,2NE Vontatott nehéz ,,Y" tárcsa,

ákqyű rű s el m u n ká lóv al, fix v ázas
OMVT-3,2NE Magyarország/

Hunoarv
13 f, MVT-3,6NE Vontatott nehéz,,V" tárcsa,

ákqvűrűs el munkálóval, Íix vázas
OMVT-3,6NE Magyarország/

Hunoarv
14 3MVT-3,8NE Vontatott nehéz,,V'' tárcsa,

ákovű rű s el m u n ká lóv al' fix v ázas
OMVT-3,BNE Magyarország/

Hunoarv
15 3MVT-4,2NE Vontatott nehéz ,,Y'' tárcsa,

ákqvűrűs el munkálóv al, Íix vázas
OMVT-4,2NE Magyarország/

Hunoarv
16 f,MVT-2,8NVM Vontatott nehéz ,,V" tárcsa

:lmunkáló nélkÜl, öntvényházas
<ú pqorqős csapáqvazással, fix vázas

OMVT-2,8NVM Magyarország/
Hungary

17 f MVT-3,2NVM Vontatott nehéz,,V" tárcsa
:lmunkáló nélkÜl, öntvényházas
<úpqörqős csapáqYazással, fix vázas .

OMVT-3,2NVM Magyarország/
Hungary

1B f MVT-3,6NVM Vontatott nehéz,,V" tárcsa
:lmunkáló nélkül, öntvényházas
<Úooöroős csaoáovazássa l. fix vázas

OMVT-3,6NVM Magyarország/
Hungary

19 f, MVT-3,8NVM Vontatott nehéz,,V" tárcsa
:lmunkáló nélkül, öntvényházas
<Úpqörqős csapáqvazássa l, fix vázas

OMVT-3,8NVM Magyarország/
H'ungary
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20 fMVT-4,2NVM Vontatott nehéz ,,V" tárcsa
:lmunkáló nélkÜl, öntvényházas
<ú pqörqős csapáqvazással, fix vázas

OMVT-4,2NVM Magyarórszág/
Hungary

21 )MVT-2,8NVEM Vontatott nehéz,,V"
:árcsa, csi pkés-pálcás el mu nk álóval,
)ntvényházas kÚ pgörgós csa pá gy azással,
=ixvázas

OMVT-2,BNVEM Magyarország/
Hungary

22 f MVT-3,2NVEM Vontatott nehéz,,V"
:árcsa, csipkés-pálcás el mu nkálóval,
)ntvényházas kú pgörgós csa pá9y azással,

'ixvázas

OMVT-3,2NVEM Magyarország/
Hungary

23 oMVT-3,6NVEM Vontatott nehéz,,V"
tá rcsa, csipkés-pálcás el mu n k álóval,
Ö ntvényházas kú pgörgős csa pá9y azással,
fixvázas

OMVT-3,6NVEM Magyarország/
Hungary

24 )MVT-3,8NVEM Vontatott nehéz,,V"
--árcsa, csi pkés- pá l cás el mu n k álőval,
lntvényháza s kÚ pgörgős csa pá9y azással,
'ixvázas

OMVT-3,8NVEM Magyarország/
Hungary

25 cMVT_4,2NVEM Vontatott nehéz,,V"
tárcsa, csipkés-pálcás elmunkálóval,
Öntvényházas kÚ pgörgős csa págy azással,
fixvázas

OMVT-4,2NVEM Magyarország/
Hungary

26 cMVT-2,BNVEM Vontatott nehéz ,,V"

tárcsa, ékgyű rűs elmu nkálóval,
Öntvényházas kú pgörgós csa pá gy azással,
fixvázas

OMVT-2,8NVEM Magyarország/
Hungary

27 )MVT-3,2NVEM Vontatott nehéz,,V"
.árcsa, ékgyű rűs el mu nkálóval,
)ntvényházas kú pgörg ós csa pá9y azással,

'ixvázas

OMVT-3,2NVEM Magyarország/
Hungary

2B cMVT-3,6NVEM Vontatott nehéz,,V''
tárcsa, ékgyűrús el munkálóval,
Öntvényházas kú pgórgős csa pá gy azással,
lixvázas

OMVT-3,6NVEM Magyarország/
Hungary

29 f MVT-3,BNVEM Vontatott nehéz,,V"
-'árcsa, ékgyű rú1 s el m u n ká lóva l,

)ntvényházas kú pgörgős csa pá9y azással,

'ixvázas

OMVT-3,8NVEM Magyarország/
Hungary

30 cMVT-4,2NVEM Vontatott nehéz,,V"
tárcsa, ékgyűrűs el mu nkálóval,
Öntvényházas kú pgÖrgós csa pá9y azással,
lix vázas

OMVT-4,2NVEM Magyarország/
Hungary
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Date/ rcU Data: Kecskemét _ Hetényegyháza,2019.06.06.
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Sig natu re / AIóJtqs/ Sem nátu ra

Of the legal representative/

Rácz-Gubacsi Szilvia, Cé9vezetó
Törvényes képviselő
Reprezentant legal


