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CERTIFIKÁT ES SCHVÁLENÍ TYPU / EC TYPE-APPROVAL CERTIFICATE  

 
Sdělení o: (1) 

Communication concerning the: (1) 

typu: (1) 

of a type of: (1) 

– ES schválení typu 

– EC type-approval 

úplného vozidla 

complete vehicle 

– rozšíření ES schválení typu 

– extension of EC type-approval 

dokončeného vozidla 

completed vehicle 

– odmítnutí ES schválení typu 

– refusal of EC type-approval 

nedokončeného vozidla 

incomplete vehicle 

– odejmutí ES schválení typu 

– withdrawal of EC type approval 

vozidla s úplnými i nedokončenými variantami 
vehicle with complete and incomplete variants 

 
vozidla s dokončenými i nedokončenými variantami 
vehicle with completed and incomplete variants 

z hlediska směrnice 2007/46/ES naposledy pozměněné nařízením (EU) č. 2019/543(*) 

with regard to Directive 2007/46/EC 

as last amended by Regulation (EU) No 2019/543(*) 

(schvalování typu motorových vozidel / type-approval of motor vehicles) 

Číslo ES schválení typu: 
EC type-approval number: 

e8*2007/46*0335*04 

Důvod rozšíření: 
Reason for extension: 

 Aktualizace schválení základního vozidla na e1*2007/46*0301*24 

Update of base vehicle approval to e1*2007/46*0301*24 

Aktualizace formátu informačního dokumentu a CoC v souladu s 
nařízením 2018/858 

Update of the information document format and COC document 

according to the Regulation 2018/858 

Formální úpravy / Editorial changes 

 

ČÁST I / SECTION I 

0.1 Značka (obchodní název výrobce): 
Make (trade name of manufacturer): 

WARMIAKI / MB SPRINTER 

0.2 Typ: 

Type: 
906BB35 

0.2.1 Obchodní název (názvy): (2) 

Commercial name(s): (2) Sprinter 

0.3 Způsob označení typu, je-li na vozidle vyznačen: 
Means of identification of type, if marked on the 

vehicle: 

Písmeny a číslicemi 
Letters and digits 

0.3.1 Umístění tohoto označení: 
Location of that marking: 

Na základně sedadla řidiče a na výrobním 
štítku schválení ve druhém stupni umístěném 
poblíž štítku prvního stupně 

On base of driver’s seat and on statutory plate of 

second stage approval near 1st stage statutory 

plate 
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