SVARĪGS PAZIŅOJUMS – bērniem paredzētu ZEFAL velosipēdu pudeļu
brīvprātīga atsaukšana

Uzņēmums ZEFAL SA („ZEFAL”) ir konstatējis, ka konkrētas ZEFAL velosipēdu pudeles bērniem ne
vienmēr atbilst ZEFAL augstajiem kvalitātes un drošības standartiem. Pārbaudes liecina, ka retos
gadījumos uzgalis ar piespiešanas un izvilkšanas mehānismu var pārāk viegli atdalīties.
Pastāv aizrīšanās risks gadījumā, ja dzeršanas laikā uzgalis ar piespiešanas un izvilkšanas mehānismu
atdalītos. Tomēr līdz šim ZEFAL nav informēts par negadījumiem vai uzgaļu atdalīšanos. Neraugoties
uz to, tā kā attiecīgās pudeles tika īpaši izstrādātas bērniem, piesardzības nolūkā ZEFAL ir nolēmis
brīvprātīgi atsaukt attiecīgās pudeles.
Attiecīgās pudeles tika pārdotas laikā no 2017. gada janvāra līdz 2022. gada janvārim ar dažādām
apdrukām un krāsām. Visiem attiecīgajiem modeļiem pudeles apakšā ir zīmols „ZEFAL”, un tās ir
skaidri atpazīstamas kā bērnu pudeles, kuru augstums ir tikai 158 mm un tilpums - 350 ml.
ZEFAL pudeļu piemēri (iespējamas citas apdrukas un krāsas)

Pudeles apakšdaļas attēls (iespējamas citas krāsas):
Ja divi cipari līdzās bultiņai ir: 17, 18, 19, 20 vai 21, jūsu
pudele ir atsaucama.
Piemēram:
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Ja šī pudele ir jūsu īpašumā, jums ir jāpārtrauc tās lietošana un jāsazinās ar ZEFAL, lai vienotos par
pilnu naudas atmaksu.
Lūdzu, nosūtiet aizzīmogotā aploksnē tikai jūsu pudeles vāciņu kopā ar savu vārdu un uzvārdu, adresi,
tālruņa numuru, e-pasta adresi un bankas rekvizītiem uz šādu adresi:
ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D’OUVROUER
45150 JARGEAU
France (Francija)
Pēc saņemšanas mēs jums samaksāsim ieteikto mazumtirdzniecības cenu 5 eiro apmērā, cik drīz vien
iespējams.
Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai šīs atsaukšanas nolūkā. Mēs izdzēsīsim jūsu datus, tiklīdz
tas būs likumīgi iespējams.
Ja jūs neesat pārliecināts, vai jūsu pudele ir atsaucama, varat nosūtīt ZEFAL pudeles fotoattēlu, lai viņi
varētu apstiprināt, vai tā ir atsaucama.
Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, papildu informāciju un atmaksas norādījumus, lūdzu, apmeklējiet
ZEFAL vietni www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

Jūsu ZEFAL izplatītājs
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