ВАЖНО УВЕДОМЛЕНИЕ – доброволно изтегляне на детски бутилки за
велосипеди ZEFAL

ZEFAL SA („ZEFAL“) установи, че определени бутилки за велосипеди ZEFAL за деца не винаги
отговарят на високите стандарти за качество и безопасност на ZEFAL. Изпитванията показват,
че в редки случаи клапанът за натискане и издърпване може да се отдели твърде лесно.
Съществува опасност от задавяне, в случай че клапанът се отдели по време на пиене. До
момента, обаче, ZEFAL няма данни за инциденти или отделяне на клапани. Въпреки това, тъй
като проблемните бутилки са проектирани специално за деца, поради голямата си
предпазливост ZEFAL реши да предприеме доброволно изтегляне на проблемните бутилки.
Проблемните бутилки са продавани между януари 2017 г. и януари 2022 г. с различни картинки
и цветове. Всички проблемни модели носят името на марката „ZEFAL“ на дъното на бутилката
и са ясно разпознаваеми като детски бутилки, с височина от само 158 мм и с обем за пълнене
от 350 мл.
Модели на бутилки ZEFAL (възможни са и други картинки и цветове)

Снимка на дъното на бутилката (възможни са и други цветове):
Ако двете числа близо до стрелката са: 17, 18, 19, 20
или 21, Вашата бутилка подлежи на изтегляне.
Например :
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Ако Вие притежавате такава бутилка, трябва да престанете да я използвате и да се свържете
със ZEFAL за уреждане на възстановяване на пълната сума.
Моля, изпратете само капачката на Вашата бутилка в запечатан плик, заедно с Вашето име,
адрес, телефонен номер, имейл адрес и банкови данни на:
ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D’OUVROUER
45150 JARGEAU
France
След като я получим, ние ще Ви изплатим предложената сума за цена на дребно от €5 възможно
най-скоро.
Ние ще използваме личните Ви данни само за целите на това изтегляне. Ще изтрием данните
Ви веднага, след като това стане законово възможно.
Ако не сте сигурни дали бутилката Ви е проблемна, можете да изпратите на ZEFAL снимка на
бутилката, за да могат да потвърдят дали е проблемна.
За въпроси, допълнителна информация и указания за връщане, моля, посетете уебсайта на
ZEFAL на адрес: www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

Вашият продавач на ZEFAL
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