VIGTIG MEDDELELSE – frivillig tilbagekaldelse af ZEFAL-cykelflasker til
børn

ZEFAL SA (“ZEFAL”) har identificeret, at visse ZEFAL-cykelflasker til børn ikke altid opfylder ZEFAL's
høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Tests viser, at push-pull-ventilen i sjældne tilfælde kan løsne
sig for let.
Der er kvælningsfare i tilfælde af, at push-pull-ventilen løsner sig, mens barnet drikker. Til dato er
ZEFAL dog ikke bekendt med nogen hændelser eller ventiler, som løsner sig. Idet de berørte flasker
er specielt designet til børn, har vi ikke desto mindre af forsigtighed besluttet at foretage en frivillig
tilbagekaldelse af de berørte flasker.
De berørte flasker er blevet solgt mellem januar 2017 og januar 2022 i en række forskellige print og
farver. Alle berørte modeller er mærket "ZEFAL" i bunden af flasken, og er tydeligt genkendelige som
børneflasker med en højde på kun 158 mm og fyldekapacitet på 350 ml.
Eksempler på ZEFAL-flaskerne (andre print og farver kan forekomme)

Billede af bunden af flasken (andre farver kan forekomme):
Hvis de to tal tæt på pilen er: 17, 18, 19, 20 eller 21, er din
flaske berørt af denne tilbagekaldelse.
For eksempel:
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Hvis du er i besiddelse af denne flaske, bør du stoppe med at bruge den, og kontakte ZEFAL for at
arrangere fuld refundering.
Send venligst kun flaskens låg i en forseglet konvolut sammen med dit navn, adresse, telefonnummer,
e-mailadresse og bankoplysninger til:
ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D'OUVROUER
45150 JARGEAU
Frankrig
Efter modtagelsen refunderer vi den vejledende udsalgspris på 5 € så hurtigt som muligt.
Vi vil kun bruge dine personoplysninger i forbindelse med denne tilbagekaldelse. Vi sletter dine
personoplysninger så hurtigt som det er juridisk muligt.
Hvis du ikke er sikker på, om din flaske er berørt, kan du sende ZEFAL et billede af flasken, så de kan
bekræfte, om den er påvirket.
For spørgsmål, yderligere information og returneringsinstruktioner kan du besøge ZEFAL's hjemmeside
på www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

Din ZEFAL-forhandler
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