Ważna informacja dotycząca raków z koszykami
plastikowymi z SERII NR 7/12

Wpłynęło do nas kilka odosobnionych zgłoszeń przypadków, w których plastikowe koszyki raków nieoczekiwanie złamały
się. Dotyczy to przednich koszyków (od strony palców) oraz/lub tylnych koszyków (od strony pięty). Tego typu dysfunkcja
uniemożliwia normalne i poprawne używanie raków. Nawet najmniejsze podejrzenie możliwości wystąpienia takiego
złamania koszyków sprawia, że sprzęt nie powinien być używany.
Plastikowe koszyki, których ewentualnie może dotyczyć ten problem pochodzą z SERII NR 7/12. Jeśli koszyki w Twoich
rakach pochodzą z SERII NR 7/12, natychmiast zaprzestań ich użytkowania. Wyślij raki do nas poprzez sklep, w którym
je kupiłeś, dystrybutora lub bezpośrednio do nas na adres wskazany poniżej.
Nr seryjny jest przedstawiony jako kółko, w którym strzałka wskazuje miesiąc produkcji (miesiące są oznaczone nr od 1 do
12) a dwie cyfry w środku oznaczają rok produkcji. Poniższe zdjęcia przedstawiają umiejscowienie oraz format SERII NR
7/12.

SERIA NR 7/12

Przedni koszyk

Tylny koszyk

Każdy posiadacz raków przedstawionych poniżej powinien, sam lub z pomocą sprzedawcy czy dystrybutora, sprawdzić nr
seryjny koszyków w swoich rakach.

NEVIS

NUPTSE
paskowe

NUPTSE
pół-automatyczne

Adres do zwrotu raków
Climbing Technology, a brand of ALUDESIGN S.p.A.
Via Torchio 22, 24034 Cisano Bergamasco (BG)
Email: recall@aludesign.it Telefon: +39 035 783595 - wew. 5
Wysyłka DHL używając nr odbiorcy: 955147937
lub wysyłka w dowolny sposób na adres dystrybutora:
Snap Outdoor Sp. z o.o.
ul. Leśna 1A 44-100 Gliwice tel./fax (32) 301-75-40

NUPTSE EVO
paskowe

NUPTSE EVO
pół-automatyczne

Dodatkowe informacje
Prosimy jasno opisać paczkę:
- Imię i nazwisko
- Adres pod jaki mamy wysłać nowe raki
- Adres e-mail
- Nr telefonu

Climbing Technology pragnie zapewnić bezpieczeństwo i najwyższą jakość swoich produktów.
Wasze bezpieczeństwo jest naszym podstawowym priorytetem. Jest nam przykro z powodu wszelkich
niedogodności jakie wystąpiły. Dołożymy wszelkich starań aby odesłać nowe raki w najkrótszym
możliwym czasie.
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