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MIKILVÆG TILKYNNING – sjálfviljug innköllun á Zefal hjólaflöskum fyrir 
börn 

 

 

ZEFAL SA („ZEFAL“) hefur greint frá því að ákveðnar ZEFAL reiðhjólaflöskur fyrir börn uppfylla ekki 
alltaf hágæða og öryggisstaðla ZEFAL. Prófanir sýna að í mjög sjaldgæfum tilfellum getur þrýstilokinn 
losnað of auðveldlega. 
 

Það er hætta á köfnun ef þrýsti-dráttarventillinn myndi losna við drykkju. Hins vegar er okkur ekki 
kunnugt um nein atvik eða ventla sem losna. Engu að síður, þar sem umræddar flöskur voru sérstaklega 
hannaðar fyrir börn, hefur ZEFAL af mikilli varkárni ákveðið að innkalla sýktar flöskur af fúsum og 
frjálsum vilja. 

Flöskurnar sem um ræður hafa verið seldar á milli janúar 2017 og janúar 2022 í ýmsum útgáfum og 
litum Allar þær gerðir sem um ræðir eru merktar „ZEFAL“ á botni flöskunnar og þekkjast greinilega sem 
barnaflaska, aðeins 158 mm á hæð og 350 ml fyllingargetu. 

 

Dæmi um ZEFAL flöskurnar (aðrar útgáfur og litir eru mögulegir) 

 

Mynd af botni flöskunnar (aðrir litir eru mögulegir): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef tölurnar tvær nálægt örinni eru : 17, 18, 19, 20 eða 21, 
verður flaskan þín hluti af þessari innköllun. 
Til dæmis : 

 



2/2 

 

 

 

 

 

Ef þú ert með þessa flösku, ættir þú að hætta að nota hana og hafa samband við ZEFAL til að útvega 
fulla endurgreiðslu. 
Vinsamlegast sendið aðeins tappann á flöskunni í lokuðu umslagi, ásamt nafni, heimilisfangi, 
símanúmeri, netfangi og bankaupplýsingum, til: 

 ZEFAL SA 
 ZI LES CAILLOUX 
 1, ROUTE D’OUVROUER 
 45150 JARGEAU 
 Frakklandi 

 

Við móttöku munum við greiða þér leiðbeinandi smásöluverð sem er €5 eins fljótt og auðið er. 

Við munum aðeins nota persónuupplýsingar þínar í þeim tilgangi að innkalla þessa. Við munum eyða 
gögnum þínum eins fljótt og löglega er mögulegt. 

Ef þú ert ekki viss um hvort flaskan þín sé fyrir áhrifum geturðu sent ZEFAL mynd af flöskunni, svo þeir 
geti staðfest hvort hún verði innkölluð 

 

Fyrir spurningar, frekari upplýsingar og skilaleiðbeiningar, vinsamlegast farið á heimasíðu ZEFAL á 
www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall 

 

 

 

ZEFAL söluaðilinn þinn 

http://www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

