INFORMACJA O WYCOFANIU PRODUKTÓW ZE
WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA
Czerwiec 2015
Szanowny Kliencie:
Firma SR SUNTOUR Europe GmbH ogłosiła wycofanie z rynku niektórych widelców
rowerowych SR SUNTOUR. Widelce, o których mowa to modele M3010 (26”), M3020 (24” i
26”), M3030 (26”, 27,5” i 29”), NEX (700C) oraz XCT (20”, 26”, 27,5” i 29”),
wyprodukowane między 1 listopada 2014 r. a 27 stycznia 2015 r. o numerach seryjnych od
K*141101 do K*150127.
Kody modelu oraz daty widelca umieszczono na tylnej części korony widelca. Poniżej
zamieszczono zdjęcie tego obszaru widelca.
Lokalizacja kodu daty oraz modelu widelca (poniżej pokazano przykładowe kody)

Laserowe oznaczenie z tyłu strony korony

Opis

przeciwnej do napędu

K*RR MM DD

K(Kod fabryczny)* (Kod linii produkcyjnej)

RR MM DD wskazuje numer seryjny oraz datę

RR(Rok) MM(Miesiąc) DD(Dzień)

produkcji

(Przykład: KB141217 wyprodukowano 17 grudnia
2014 r. w fabryce Kunshan, linia produkcyjna B.)

SF11 M3010

Nazwa modelu

AL P 26 TS T63

Specyfikacja modelu

Widelce stanowiły komponenty rowerów sprzedawanych pod markami Trek, Giant, Cannondale,
GT, Schwinn, Scott, Bergamont i Comanch. Były wysyłane do montownii rowerów od 1 listopada
2014 r.
Jeśli w tym okresie zakupił(a) Pan(i) rower jednej z wymienionych marek, prosimy o sprawdzenie,
czy widelec nie jest jednym z wycofanych modeli. Jeśli jest to jeden z wycofanych modeli i kod
daty znajduje się w wyżej podanym zakresie kodów daty lub jeśli nie ma Pan(i) pewności, czy
Pana(Pani) rower ma potencjalnie wadliwy widelec, prosimy o oddawanie roweru do miejsca
zakupu w celu przeprowadzenia bezpłatnej kontroli i, w razie potrzeby, naprawy. W takim razie,
proszę nie używać rower dopóki sprawdzanie nie jest skończone.
Jeżdzenie na rowerach z wadliwym widelcy można prowadzi do utraty kontroli i obrażeń
cielesnych.
W razie pytań prosimy o kontakt z firmą SR SUNTOUR za pośrednictwem poczty e-mail
(fixingbolt-eu@srsuntour-cycling.com), telefonicznie 00800 77726583 w godzinach 9:00-16:00
(czasu europejskiego) lub odwiedzając witrynę firmy SR SUNTOUR pod adresem
www.srsuntour-cycling.com.
Z poważaniem,

SR SUNTOUR Europe GmbH

