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il číslo: TDs 48t2o17

i| TDs .ERT
|l certifikační orgán

|l pro systémy managementu

!l pot vrzu je

il na základě kladného výsledku recertifikačního auditu č, 134t2O17,
!|. že firma
llil ffiffi
II Nowatron Elektronik, spol. s r. o.
il Na Radosti 298t4
|l CZ - 155 21 Praha 5 - Zličín

ll zavedla a používá systém environmentálního

il managementu v souladu s požadavky

|tYil CSN EN lSO 14001:2016
!l v oboru

il 
prodej a servis výpočetní, prezentační a vizualizaéni techniky.
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1 Tento certifikát je platný do 12. srpna 2020.
1

k Společnost je certifikována od roku 2011.

,(Í Další vysvětlenítýkajícíse předmětu tohoto certifikátu a aplikovatelnosti

|í Čsru eru lso 14oo1:2016 je možné získat u uvedené organ
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Příloha k cERTlFlKÁtu e.: TDs 48/2017

SEZNAM CERTIF|KOVANÝCn UÍSr ORGANIZACE
Certifikátč.:TDS 4812017, ktelý pofurzuje zavedenía používáníjednotného.systému

environmentálního managementu v souladu s požadavky CSN EN lSO 14001 :2016 v oboru prodej
a servis výpočetní, prezentační avizualizačnítechniky, se vztahuje na tato další místa organizace:

Nowatron Elektronik, spol. s r.o.

Na Radosti29814

155 21 Praha 5

Nowatron Elektronik, spol. s r.o.

Hněvkovského 153175

617 00 Brno

Tato příloha je platná pouze s certifikátem č.: TDS 4812017 a je platná pouze po dobu platnostitohoto

V Brně dne 13. 8,2017
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