
TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

implantou um sistema de gestão de acordo com a norma acima mencionada, para o seguinte âmbito

para o sistema de gestão de qualidade de

acordo com a lei alemã e internacional sobre tráfego rodoviário

Este suplemento ao certificado somente é válido em conjunto com o certificado TÜV NORD, registro n.º 04 100 940413.
Esta certificação foi realizada em conformidade com procedimentos de auditoria e certificação da TÜV NORD CERT e é regularmente
monitorada.Para os objetos de autorização referidos no campo de aplicação, confirma-se que o fabricante cumpre todos os requisitos
do direito internacional (Regulamentos ECE), europeu (Diretivas CE) e alemão sobre tráfego rodoviário, necessários para obtenção de
uma homologação emitida pelo gabinete federal de veículos motorizados (KBA). Esta confirmação inclui também os requisitos do
anexo XIX do StVZO (regulamento relativo à admissão à circulação rodoviária) para obtenção de relatórios técnicos.

Certifica, de acordo com os procedimentos TÜV NORD CERT, que

Desenvolvimento, produção e comercialização de peças sobresselentes para
automóveis e peças torneadas de alta precisão

C E R T I F I C A D O

Essen, 2019-05-04A Entidade de Certificação

da TÜV NORD CERT GmbH

Número do registo do certificado 04 102 940413

Relatório da auditoria nº 3523 2124 Certificação Inicial 1994
Válido até 2022-04-12

com os locais / locais produtivos de acordo com o anexo

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Alemanha

.



Essen, 2019-05-14A Entidade de Certificação

da TÜV NORD CERT GmbH

A N E X O

do Certificado N° de registro
acordo com a lei alemã e internacional sobre tráfego rodoviário

04 102 940413
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Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstraße 47
58256 Ennepetal
Alemanha

Seguinte âmbitoN° de registo do certificado Localização

04 102 940413-001 SWAG Autoteile GmbH
Am Kiesberg 4 - 6
42117 Wuppertal
Alemanha

Comercialização de peças sobresselentes
para automóveis

Final da lista

04 102 940413-003 Ferdinand Bilstein UK Ltd.
9 Wheelbarrow Park
Pattenden Lane
TN129QJ Marden, Kent
Reino Unido

Desenvolvimento, produção e comercialização
de peças sobresselentes para automóveis e
peças torneadas de alta precisão

.


