VIKTIG MELDING – frivillig tilbakekalling av ZEFAL sykkelflasker for barn

ZEFAL SA («ZEFAL») har identifisert at visse ZEFAL sykkelflasker for barn ikke alltid oppfyller ZEFALs
høye kvalitets- og sikkerhetsstandarder. Tester viser at bite-tuten i sjeldne tilfeller kan løsne for lett.
Det er en kvelningsfare i tilfelle bite-tuten løsner mens du drikker. Men til dags dato er ikke ZEFAL kjent
med noen hendelser av dette eller av tuter som løsner. Ikke desto mindre, siden de berørte flaskene
var spesielt utviklet for barn, har ZEFAL av stor forsiktighet besluttet å frivillig foreta en tilbakekalling av
de berørte flaskene.
De berørte flaskene har blitt solgt mellom januar 2017 og januar 2022 i en rekke trykk og farger. Alle
berørte modeller er merket «ZEFAL» på bunnen av flasken og er tydelig gjenkjennelige som
barneflasker, med en høyde på kun 158 mm og fyllingskapasitet på 350 ml.
Eksempler på ZEFAL-flaskene (andre trykk og farger kan forekomme)

Bilde av bunnen av flasken (andre farger kan forekomme):
Hvis de to tallene nær pilen er: 17, 18, 19, 20 eller 21, er
flasken din påvirket av denne tilbakekallingen.
For eksempel:
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Hvis du er i besittelse av denne flasken, bør du slutte å bruke den og kontakte ZEFAL for å avtale full
refusjon.
Vennligst send kun korken på flasken i en forseglet konvolutt, sammen med navn, adresse,
telefonnummer, e-postadresse og bankinformasjon til:
ZEFAL SA
ZI LES CAILLOUX
1, ROUTE D'OUVROUER
45150 JARGEAU
Frankrike
Ved mottak betaler vi deg den veiledende utsalgsprisen på €5 så snart som mulig.
Vi skal kun bruke dine personopplysninger til formålet med denne tilbakekallingen. Vi skal slette
dataene dine så snart som juridisk mulig.
Hvis du ikke er sikker på om flasken din er påvirket, kan du sende ZEFAL et bilde av flasken, slik at de
kan bekrefte om den er påvirket.
For spørsmål, ytterligere informasjon og returinstruksjoner, vennligst besøk ZEFAL-nettstedet på
www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall

Din ZEFAL-forhandler
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