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Certificat de Calitate  
Declarație de Conformitate 
 

În conformitate cu prevederile legale privind răspunderea pentru calitatea produselor livrate, 

asigurăm, declarăm, garantăm pe propria răspundere, că accesoriile ATLAS pentru care suntem 

titulari de marcă conform Numerelor de Mărci: 055439 și 143576 (huse, tocuri și săculeți din piele, 

PVC sau material textil; încărcătoare diverse; folii protecție ecran; diverse adaptoare; hands free-uri; 

suporturi auto; carduri de memorie; USB stick-uri; acumulatoare externe) pe care le comercializăm, 

îndeplinesc parametrii de calitate prevăzuți în standardele legale și nu pun în pericol viața, sănătatea, 

securitatea muncii și nu produc un impact negativ asupra mediului. 

Prin prezentul certificat garantăm calitatea produselor cu condiția respectării instrucțiunilor de 

utilizare și a prescripțiilor de punere în funcțiune, întreținere, reparații, depozitare, conservare și 

transport. 

Prezentul certificat este întocmit în conformitate cu OG 21/1992, actualizată și se completează cu 

prevederile acestor acte normative, atestând legal că produsele de mai sus corespund scopului 

pentru care au fost create, încadrându-se în parametrii de calitate prevăzuți de standardele și 

directivele în vigoare. 

În funcție de categoria din care fac parte, produsele comercializate de noi sunt fabricate din: plastic, 

metal și piese electronice (încărcătoare, hands free-uri, adaptoare, cabluri și conectori, boxe, 

transmițătoare FM, carduri, stick-uri); plastic și metal (suporturi auto); PVC (huse și tocuri 

transparente, silicon și bumper); piele și metal (tocurile din piele); plastic și sticlă (foliile pentru 

ecran); textil (săculeți, tocuri). În funcție de mărcile de care aparțin, produsele comercializate de noi 

sunt: huse și tocuri ATLAS/MERCURY/CENTO/DEVIA/DUX/GUESS/KARL-LAGERFELD, folii 

MYSCREEN/CENTO/ATLAS, cabluri, încărcătoare, adaptoare, handsfree, suporturi auto și 

acumulatori XO/DEVIA/CENTO/GOLF, carduri și stick-uri CENTO/GOODRAM/TEAM. Directivele 

respectate sunt: pentru încărcătoare: 2014/30/EU (CE), 2011/65/EU (RoHS), 2014/35/EU (LVD); 

pentru acumulatori: 2014/30/EU (CE), 2011/65/EU (RoHS); pentru produsele TeamGroup, Toshiba: 

2004/108/EC, 89/336/EEC, pentru boxe și transmițătoare: 2014/53/EU (RED), pentru handsfree-uri 

BT: 2011/65/EU (RoHS).   

Mai sus sunt prezentate doar standardele, directivele și certificările esențiale, lista completă a 

acestora fiind mult mai cuprinzătoare.  

Produsele noastre sunt testate și certificate de producători (CE, FCC, LVD după caz) ca neconținând 

substanțe periculoase pentru mediu și că nu pun în pericol viața, sănătatea și securitatea muncii. 
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