ANUNȚ DE RETRAGERE DIN SIGURANȚĂ
25 Iunie 2015

Stimati Clienti:
SR SUNTOUR Europe GmbH a anunțat o retragere de pe piata a unor furci de bicicleta. Furcile afectate
sunt modelele M3010 (26 "), M3020 (24" și 26 "), M3030 (26", 27,5 "și 29"), NEX (700C), și XCT (20 ",
26", 27,5 "și 29 "), fabricate între 1 noiembrie 2014 și 27 ianuarie 2015 cu numere de serie între K
*141101 și K*150127.
Modelul furcii, și codurile datei de fabricatie a furcii se află pe partea din spate a coroanei furcii. O
fotografie a acestei zone a furcii este aratata mai jos.
Amplasarea codului datei și modelul furcii (prezentat mai jos intr-un exemplu)

Marcarea cu laser pe partea din spate a coroanei

Descriere

K* YY MM DD

K(Codul fabricii) * (Codul liniei de asamblare)

YY MM DD indica seria și data fabricației

YY(Anul) MM(Luna) DD(Ziua)
(Exemplu: KB141217 a fost produs pe data de 17.
decembrie 2014 în Kushan Factory, B (Linia de
productie)

SF11 M3010

Numele modelului

AL P 26 TS T63

Specificatia modelului

Furcile au fost incluse în bicicletelor vândute sub nume de marca Trek, Giant, Cannondale, GT, Schwinn,
Scott, Bergamont și Comanch. Ele au fost expediate dupa 1 noiembrie 2014.
Dacă ați achiziționat o bicicletă cu oricare dintre numele de marcă de mai sus, începând cu 1 noiembrie
2014, vă rugăm să verificați furca pentru a stabili dacă ea este afectata de această rechemare. Dacă la furca
de bicicleta se potrivește unul dintre modelele de mai sus și are o dată de fabricatie în intervalul de timp de
mai sus sau dacă nu sunteți sigur dacă bicicleta este afectata, vă rugăm să aduceti bicicleta la locul unde a
fost achiziționata pentru o inspecție gratuita și reparații (dacă este necesar).
În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să nu ezitați să contactați SR SUNTOUR la fixingbolt-

eu@srsuntour-cycling.com sau numărul de telefon ++80077726583 (SRSBOLTE) între 9:00 - 16:00
(GMT+1) sau vizitați site-ul www.srsuntour-cycling.com.

Cu stima,

SR SUNTOUR Europe GmbH

