GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORIZATION
We, SPENGLER SAS, have their office at 30
rue Jean de Guiramand- 13290 Aix-en-Provence
- France as the legal product owner do hereby
authorize C.P.V Co., Ltd located at No. 016018, No. 12C Rd., Ward 3, District 4, Ho Chi
Minh City, Vietnam to apply for import license,
import and distributing the following medical
devices in the territory of VietNam:

Chúng tôi SPENGLER SAS, có văn phòng tại
30 rue Jean de Guiramand- 13290 Aix-enProvence – Pháp với tư cách là chủ sở hữu
trang thiết bị y tế bằng văn bản này ủy quyền
cho Công Ty TNHH C.P.V, có địa chỉ tại 016018 Đường 12C, Phường 3, Quận 4, TP. Hồ
Chí Minh, Việt Nam để xin giấy phép nhập
khẩu, nhập và phân phối các thiết bị y tế sau
đây tại thị trường Việt Nam:

Name of products:
+ NIBP cuffs
+ Touniquet cuffs
+ Pulse Oximeters

Tên sản phẩm:
+ Bao đo huyết áp
+ Túi hơi máy băng garrot
+ Máy đo nồng độ oxy trong máu

We commit to provide and support all
information concerning product information,
product quality upon request by Vietnam
Ministry of Health (Department of Medical
Equipment and Constructions) for medical
devices mentioned above.

Chúng tôi cam kết cung cấp, hỗ trợ các yêu
cầu liên quan đến thông tin, chất lượng và bảo
đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo
dưỡng và cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế
trang thiết bị y tế nêu trên.

This authorization letter is valid until :
31/12/2025

Thư ủy quyền này có hiệu lực đến thời điểm:
31/12/2025

Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
Legitimate representative of legal manufacturer
SPENGLER SAS
Giám đốc, Sofia CRESPO, Export department
Ngày ký: 02/01/2022
Date sign: 02/01/2022
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