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POMEMBNO OBVESTILO – prostovoljni odpoklic otroških kolesarskih 
bidonov ZEFAL 

 

 

Družba ZEFAL SA (»ZEFAL«) je ugotovila, da nekateri otroški kolesarski bidoni ZEFAL ne izpolnjujejo 
vedno visokih standardov družbe ZEFAL glede kakovosti in varnosti. Preizkusi kažejo, da se lahko v 
redkih primerih potisno-vlečni ventil preveč enostavno odklopi. 
 

Obstaja nevarnost zadušitve v primeru, da bi se potisni ventil odklopil med pitjem. Toda družba ZEFAL 
do danes ni bila seznanjena z nobeno neprijetnostjo ali odklapljanjem ventilov. Ker pa so bili neustrezni 
bidoni posebej zasnovani za otroke, se je družba ZEFAL zaradi velike previdnosti odločila, da bo 
prostovoljno odpoklical neustrezne bidone. 

Neustrezni bidoni so bili prodani med januarjem 2017 in januarjem 2022 v različnih potiskih in barvah. 
Vsi neustrezni modeli imajo na dnu oznako »ZEFAL« in so jasno prepoznavni kot otroški bidoni, saj so 
visoki le 158 mm in imajo prostornino 350 ml. 

 

Primeri bidonov ZEFAL (možni so tudi drugi potiski in barve) 

 

Slika dna bidona (možne so tudi druge barve): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če sta dve številki blizu puščice: 17, 18, 19, 20 ali 21, ta 
odpoklic vpliva na vaš bidon. 
Na primer: 
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Če imate v lasti takšen bidon, ga morate prenehati uporabljati. Obrnite se na družbo ZEFAL, da se 
dogovorite za vračilo celotnega zneska nakupa. 
Prosimo vas, da pošljete samo pokrovček bidona v zapečateni ovojnici, skupaj z vašim imenom, 
priimkom, naslovom, telefonsko številko, e-poštnim naslovom in bančnimi podatki, na naslov: 

 ZEFAL SA 
 ZI LES CAILLOUX 
 1, POT D’OUVROUER 
 45150 JARGEAU 
 Francija 

 

Po prejemu vam bomo v najkrajšem možnem času nakazali predlagani maloprodajni znesek v višini 5 
€. 

Vaše osebne podatke bomo uporabili samo za namen tega odpoklica. Vaše podatke bomo izbrisali v 
najkrajšem možnem času. 

Če niste prepričani, ali je vaš bidon neustrezen, lahko družbi ZEFAL pošljete sliko bidona, da lahko 
ugotovijo njeno morebitno neustreznost. 

 

Za vprašanja, dodatne informacije in navodila glede vračila obiščite spletno stran družbe ZEFAL: 
www.zefal.com/en/cms/67/LittleZ_Recall 

 

 

 

Vaš prodajalec družbe ZEFAL 

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

