ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – εκούσια ανάκληση φιαλών ποδηλάτων
ZEFAL για παιδιά

Η ZEFAL SA («ZEFAL») έχει διαπιστώσει ότι ορισμένες φιάλες ποδηλάτων ZEFAL για παιδιά δεν
πληρούν σε όλες τις περιπτώσεις τα πρότυπα υψηλής ποιότητας και ασφάλειας της ZEFAL. Οι δοκιμές
υποδεικνύουν ότι σε σπάνιες περιπτώσεις η βαλβίδα ώθησης/έλξης μπορεί να αποκολληθεί πολύ
εύκολα.
Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού σε περίπτωση που η βαλβίδα ώθησης/έλξης αποκολληθεί κατά τη χρήση.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα η ZEFAL δεν γνωρίζει κάποιο σχετικό περιστατικό ή βαλβίδες που να
αποκολλήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι ελαττωματικές φιάλες σχεδιάστηκαν ειδικά για
παιδιά, η ZEFAL αποφάσισε για λόγους προφύλαξης να προχωρήσει σε εκούσια ανάκληση των
ελαττωματικών φιαλών.
Οι ελαττωματικές φιάλες έχουν πουληθεί μεταξύ Ιανουαρίου 2017 και Ιανουαρίου 2022 σε διάφορα
σχέδια και χρώματα. Όλα τα ελαττωματικά μοντέλα φέρουν το σήμα «ZEFAL» στο κάτω μέρος της
φιάλης και φαίνεται ξεκάθαρα ότι προορίζονται για παιδιά, με ύψος μόνο 158 mm και χωρητικότητα
πλήρωσης 350 ml.
Παραδείγματα φιαλών ZEFAL (διαθέσιμες και σε άλλα σχέδια και χρώματα)

Εικόνα του πυθμένα της φιάλης (διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα):
Αν οι δύο αριθμοί κοντά στο βέλος είναι: 17, 18, 19, 20 ή
21, η φιάλη σας επηρεάζεται από αυτήν την ανάκληση.
Για παράδειγμα:
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Εάν έχετε στην κατοχή σας αυτήν τη φιάλη, θα πρέπει να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε και να
επικοινωνήσετε με τη ZEFAL για να κανονίσετε πλήρη επιστροφή χρημάτων.
Στείλτε μόνο το καπάκι της φιάλης σας σε σφραγισμένο φάκελο, μαζί με το όνομα, τη διεύθυνση, τον
αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και τα τραπεζικά σας στοιχεία, στη διεύθυνση:
ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D’OUVROUER
45150 JARGEAU
France
Κατά την παραλαβή, θα σας πληρώσουμε την προτεινόμενη λιανική τιμή των 5€ το συντομότερο
δυνατό.
Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους σκοπούς αυτής της ανάκλησης. Θα
προχωρήσουμε σε διαγραφή των δεδομένων σας το συντομότερο δυνατό.
Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν η φιάλη ανήκει στις ελαττωματικές, μπορείτε να στείλετε στη ZEFAL μια
φωτογραφία της φιάλης, ώστε να επιβεβαιώσει εάν είναι ελαττωματική.
Για ερωτήσεις, περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες επιστροφής, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της
ZEFAL στη διεύθυνση www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

Ο αντιπρόσωπος ZEFAL
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