
Vyvěsit až do 12/09/2018 
 
     

Pokud jste zakoupili následující model nepromokavé bundy:  

DĚTSKÁ NEPROMOKAVÁ BUNDA T500   
Kódy modelů: 8364291, 8364292 

Kód zboží:  

• 2075770 -  vel. 6 let / černá 
• 2075771 -  vel. 8 let / černá 
• 2075772 -  vel. 10 let / černá 
• 2075773 -  vel. 12 let / černá 
• 2075774 -  vel. 14 let / černá 
• 2075775 -  vel. 6 let / modrá 

• 2075776 -  vel. 8 let / modrá 
• 2075777 -  vel. 10 let / modrá 
• 2075778 -  vel. 12 let / modrá 
• 2075779 -  vel. 14 let / modrá  

   
a to mezi 24. lednem 2016 a 1. březnem 2018,  

týká se Vás toto upozornění.  

Nákupem dětské nepromokavé bundy T500 značky KIPSTA jste nám projevili důvěru a my Vám za takto 
projevenou důvěru děkujeme. 
Týmy značky Kipsta v rámci ověřování té nejvyšší kvality a bezpečnosti výrobků zjistily, že výrobek 
neodpovídá požadované bezpečnostní úrovni.  
Šňůrka v oblasti krku představuje možné nebezpečí uškrcení/udušení. Tato závada může způsobit 
zachycení šňůrky při hře či tréninku.  
Žádáme Vás, abyste výrobek dále nepoužívali, dokud nebude opraven dle níže uvedeného návodu.  

Tuto závadu lze velmi snadno odstranit. Pro bližší informace se můžete obrátit: 

1/ na internetové stránky http://bit.ly/RainJacketT500  

2/ Máte tedy možnost:  
-si šňůrku odstranit sami dle video návodu,  
-nechat si závadu odstranit v libovolné prodejně Decathlon,  
- v prodejně Decathlon výrobek vrátit a žádat vrácení peněz.  

Všechny vaše otázky zodpovíme na lince zákaznického servisu na čísle +420 228 800 008  
(hovor zdarma z pevného telefonu) každý den od 9 do 20 h. 

Jménem značky Kipsta bychom Vám chtěli poděkovat za pochopení a omluvit se za způsobené nepříjem-
nosti. 

KIPSTA Foot 
70 rue de l’union 
59200 TOURCOING

Decathlon SA, akciová společnost se základním kapitálem 10 350 000 euro - 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - zapsaná v rejstříku společností 
RCS Lille Metropole pod číslem 306 138 900

STAŽENÍ VÝROBKU Z 

Žádáme vás, abyste zmíněné výrobky dále nepoužívali.

https://www.google.com/url?q=http://bit.ly/RainJacketT500&sa=D&source=hangouts&ust=1520613069117000&usg=AFQjCNEBTG-mXYO8n8BYFbelVoxlLCn82A

