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MANUFACTURER'S DECLARATION OF ORIGIN
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DEcLARATIE DE oRlGlNE A PRoDUCÁroRutut

Herewith, we/EzúIpn-ml/ Prin prezenta, noi oMlKRON KFT
VAT No/ Adószám ClF: HU 10487259
Headquarter/Székhs]y/ Sediu: HU-6044 Kecskemét-Hetényegyháza, Hetényvezér u.7-9.
Magyarország

as the manufacturer of the goods listed below declare that/ mint az alóbbi tóblózatban
szereplő termékek gyórtója nyilatkozzuk, hogy/ in calitatea noastrá de producátor pentru
márfurile cuprinse tn tabelul de maijos, declarám, cá:

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 ElJ szórmazósú alapan)tagokból és tartozékokból gyartotta 'llítotto

össze a 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 mentionatá 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 substantiaI process which has occured in UE/ Az alóbbi
tóblazotban szereplő termékek onnak eltenére, hoq)/ nem egészében EU szórmazású
alapanyagokból és tartozékokból készüItek, mégis EU szórmazósúnok minősülnek, annak a
gazdasógilag indokolt lényegi folyamatnok köszönhetően, ami az EU terüIetén történt
meg./ Márfurile cuprinse in tabelul de mai jos desi nu contin in totalitate materiale si

componente de origine UE, au dreptul a fi considerate de origine UE, in virtutea
procesului substantial, justificat economic, care a avut loc in UE.
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No.
Ssz.

Nr.
Termék meqnevezése

Denumire produs

Product/ Code of product/
Termék azonosítóia/
Cod identificare, produs

Origin of goods/
Termék eredete/

Jara de origine

1 )RT- 3 E F úggesztett rövidtarcsa ORT-3E Magyarország /
Hunoarv

2 f MKT-4VH Vontatott rovidtárcsa OMKT-4VH Magyarország /
Hunqarv

3 f MKT-sVH Vontatott rövidtárcsa OMKT-5VH Magyarország /
Hunqarv

4 f MKT-6VH Vontatott rövidtárcsa OMKT-6VH Magyarország /
Hunqarv

Date/ Kqu Data: Kecskemét - Hetényegyháza,2019.06.06.

MANUFACTURER/ GYART) PRoDUcÁToR
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Sig natu re / A]ótÉs/ Sem nátu ra

Of the legal representative/
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Gubacsi tmrff Ügyvezető
Törvényes képviseló
Reprezentant legal


