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 OSV DČENÍ o:   COMMUNICATION concerning:  
 

 UD LENÍ SCHVÁLENÍ APPROVAL GRANTED 
 ODMÍTNUTÍ SCHVÁLENÍ APPROVAL REFUSED 
 ROZŠÍ ENÍ SCHVÁLENÍ APPROVAL EXTENDED 
 ODEJMUTÍ SCHVÁLENÍ APPROVAL WITHDRAWN 
 UKONČENÍ VÝROBY PRODUCTION DEFINITELY DISCONTINUED 
 

   E8 

typu sedadla z hlediska jeho pevnosti  
podle Předpisu č. 80 

 

of a seat type with regard to its strength 
pursuant to Regulation No. 80 

 
 
 

Schválení č.: 
Approval No.: 80 – 03 8757 

Rozší ení č.: 
Extension No.: 

  – 
N/A 

 
 

1. Obchodní název nebo značka sedadla: 
Trade name or mark of the seat: 
 

Novis 
Veris 

2. Typ sedadla: 
Seat Type: SXNOVYY 

  Varianty: 
Variants: 

S1NOV01 
S1NOV02 

  Způsob označení typu: 
Means of identification of type: 

Písmeny a číslicemi 
By letters and digits 

  Umíst ní tohoto označení: 
Location of that marking: 

Na štítku na spodní stran  sedáku 
On the label at the bottom side of the seat 
cushion 

  Určeno pro: 
Intended for: 

Pro vozidla kategorie M2 a M3 
For vehicles of category M2 and M3 

3. Název a adresa výrobce: 
Manufacturer's name and address: 
 

Intap Tobik Spółka Jawna 
ul. Rokicińska 110/112 
Bukowiec 
Poland 

3.1 Název a adresa výrobního závodu: 
Name and address of assembly plant: 

Intap Tobik Spółka Jawna 
ul. Rokicińska 110/112 
Bukowiec 
Poland 

4. Název a adresa p ípadného zástupce 
výrobce: 
If applicable, name and address  
of the manufacturer's representative: 

  – 
N/A 
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5. Doplňující informace  /  Additional information: 

5.1 Stručný popis typu sedadla, jeho p ipevňovacích dílů a jeho se izovacích, posunovacích a 
blokovacích systémů včetn  minimální vzdálenosti mezi body upevn ní: 
Brief description of the seat type, its attachment fittings and its adjustment, displacement and 
locking systems including the minimum distance between fitting points: 

 Viz dokumentace výrobce 
See manufacturer’s information document 

5.2 Umíst ní a uspo ádání sedadel: 
Position and arrangement of seats: 

Viz dokumentace výrobce 
See manufacturer’s information 
document 

5.3 Sedadla, která mají kotevní místa bezpečnostních 
pásů – pokud se vyskytují: 
Seats, if any, which incorporate a safety belt 
anchorage: 

ano /ne 
yes /no 

5.4 Zkouška absorpce zadní části op radla sedadla:  
Energy absorption test of the rear part of the seat-
back: 

ano /ne 
yes /no 

5.5 Nákresy oblasti zadní části op radla sedadla,  
která byla ov ována z hlediska absorpce energie: 
Drawings showing the area of the rear part  
of the seat-back verified for energy dissipation: 

Viz dokumentace výrobce 
See manufacturer’s information document 

5.6 Sedadlo schváleno dle odstavce 5.1.  
tohoto p edpisu Ědynamická zkouškaě: 
Seat approved in accordance with Paragraph 5.1  
of this Regulation (dynamic test): 

ano/ ne 
yes/ no 

5.6.1 Zkouška 1 dle dodatku 1: 
Test 1 according to Appendix 1: 

ano/ ne 
yes/ no 

5.6.2 Zkouška 2 dle dodatku 1: 
Test 2 according to Appendix 1: 

ano/ ne 
yes/ no 

5.6.3 Popis bezpečnostních pásů a jejich kotevních  
míst, užitých p i zkoušce 2: 
Description of the safety-belts and anchorages  
used for the purpose of Test 2: 

  – 
N/A 

5.6.4 Typ pomocného sedadla, užitého p i zkoušce 2  
Ěpokud se liší od schváleného sedadla): 
Type of auxiliary seat used for Test 2  
(if different from the type of seat approved): 

 
  – 
N/A 

5.7 Sedadlo schváleno dle odstavce 5.1.  
tohoto p edpisu Ěstatická zkouškaě: 
Seat approved in accordance with paragraph 5.1  
of this Regulation (static test): 

 
ano /ne 
yes /no 

5.8 Zkouška dle dodatku 5: 
Test according to Appendix 5: 

ano /ne 
yes /no 




