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Tilbakekalling: Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway  
 
 
Mattel gjennomfører en tilbakekalling av produktet Little People® Wheelies™ Stand 
‘n Play™ Rampway. Tilbakekallingen omfatter kun de lilla og grønne Wheelies™-
kjøretøyene merket «Mexico» som ikke har en gul prikk på undersiden og som er 
blitt solgt sammen med Little People Stand ‘n Play Rampway.  
 
Lekesettet inkluderer nye Wheelies™-kjøretøy, med Little People®-figurene 
innebygget, som barna kan dytte ned rampene på settet. Produktene er ment for 
barn i alderen halvannet til fem år. Produktnummerne (T4261, T5095, V6378) er 
trykket på lekenes innpakning og på undersiden av rampens grå base.  
 
Kun de lilla og grønne Wheelies™-kjøretøyene, solgt med Little People® 
Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway og som har «Mexico» trykket på 
undersiden og ingen gul prikk, er omfattet av denne tilbakekallingen. Ingen 
andre Wheelies™-produkter er berørt.   
 
De resterende delene av Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ 
Rampway-settet er ikke berørt av tilbakekallingen. 
 

 
1) Hvis du ikke eier et produkt identisk med bildet over, er du ikke berørt av 
tilbakekallingen og kan fortsette å bruke lekesettet.  
  
2) Hvis du har en Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway som den på 
bildet over, vennligst sjekk Wheelies™-kjøretøyene som kom i pakken. 
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1) Hvis Wheelies™-kjøretøyene ikke er lilla og grønne, er du ikke berørt av 

tilbakekallingen, og kan fortsette å leke med Wheelie™-lekene.  
 

2) Hvis du har den lilla og den grønne Wheelies™-bilen, vennligst se på 
undersiden av begge kjøretøyene.  

      

1) Hvis dine Wheelies™-kjøretøy har ordene «China» trykt på undersiden, er du 
ikke berørt og kan fortsette å leke med Little People® Wheelie™-lekene.  
 
2) Hvis dine Wheelies™-kjøretøy har en gul prikk og ordet «Mexico» trykt på 
undersiden, er du ikke berørt av denne tilbakekallingen.  
 
3) Hvis dine Wheelies™-kjøretøy har ordet «Mexico» trykt på undersiden men ikke 
har en gul prikk, da er du berørt av denne tilbakekallingen. 
 
Hvis du har kjøretøyene berørt av tilbakakallingen, vennligst send dem til 
distributøren Norstar på adressen under. Husk å inkludere din adresse, og du vil 
motta en erstatning i posten.  
 
Trenger du ytterligere informasjon, vennligst kontakt Norstar via e-post: 
norstar@norstar.no eller via telefon: 33 48 74 10 
 
Postadresse:  
Norstar AS 
Pindsleveien 1 
N-3221 Sandefjord 
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Vårt viktigste ansvar har alltid vært tryggheten til barna som leker med våre leker. 
Derfor handler vi nå umiddelbart for å opprettholde den tilliten familier verden over 
viser oss ved å la våre produkter være en del av deres liv.  
 


