
   

Stažení dětské jídelní židličky Healthy Care 
Tímto se oznamuje stažení výše uvedeného produktu. 
 
Společnost Mattel ve spolupráci s příslušnými orgány státní správy zabývajícími se 
bezpečností výrobků dobrovolně stahuje Dětské jídelní židličky Healthy Care. Tyto 
židličky mají skládací rám pro snadné uskladnění a sedadlo nastavitelné do tří poloh. 
Číslo modelu jídelní židličky je umístěno na zadní straně sedadla. 
 
Na zadních nohách dětských jídelních židliček Healthy Care jsou umístěny 
úložné kolíčky na tácek, na které mohou děti upadnout a způsobit si tak 
tržné zranění. 
 
Toto stažení se týká pouze dětských jídelních židliček Healthy Care 
s úložnými kolíčky na tácek na zadních nohách. Na žádné jiné dětské jídelní 
židličky se toto stažení nevztahuje. 
 
C6412 Dětská jídelní židlička Healthy Care 

   
 
 
Tento návod vám pomůže zjistit, zda se toto oznámení o stažení týká židličky, kterou 
vlastníte. 
 
Další postup vyžaduje, abyste měli svou jídelní židličku u sebe. 
 
Zjistěte výrobní číslo své jídelní židličky. Výrobní číslo je umístěno na bílé nálepce na 
zadní straně sedadla. Výrobní číslo zjistíte podle níže uvedeného obrázku. 
 



   

Dětská jídelní židlička Healthy Care 

 
 
Pokud vaše dětská jídelní židlička Healthy Care není označena výrobním číslem 
C6412, toto oznámení o stažení výrobku se vás netýká a svoji židličku můžete i 
nadále používat. 
 
Pokud je vaše dětská jídelní židlička Healthy Care označena číslem C6412 nebo 
pokud výrobní číslo své židličky neznáte, obraťte, prosím, židličku tak, abyste viděli 
na její zadní stranu. 
 
Ukázka postavení výrobku (barvy, způsob provedení a doplňky ve formě hraček se mohou lišit) 
 

 
 
Má vaše dětská jídelní židlička Healthy Care úložné kolíčky na tácek vyobrazené na 
ukázkovém obrázku? 
 
1) Pokud vaše dětská jídelní židlička nemá úložné kolíčky vyobrazené na výše 
uvedeném obrázku, toto oznámení o stažení se vás netýká a židličku můžete i 
nadále používat. 
 
2) Pokud vaše dětská jídelní židlička Healthy Care má úložné kolíčky, které 
odpovídají popisu na výše uvedeném obrázku, toto oznámení o stažení se vás týká. 
 
Okamžitě, prosím, přestaňte používat vaši dětskou jídelní židličku Healthy 
Care. 
 
Pokud se vašeho produktu týká toto stažení, ihned odstraňte úložné kolíčky 
na tácek z produktu a zašlete nám je na adresu: Mattel Czech Republic, 



   

s.r.o., Václavské náměstí 19/832, 110 00 Praha 1, nebo kontaktujte 
prodejnu, ve které jste výrobek zakoupili. V průběhu 6 – 8 týdnů Vám 
zašleme novou sadu kolíčků s ochranným krytem. 
 
Pokud máte v této souvislosti jakékoliv dotazy, obraťte se na společnost Mattel na 
telefonním čísle: +420 234 656 090, případně +420 234 656 272. 
 
Naším prvořadým zájmem byla vždy bezpečnost dětí, které si hrají s našimi 
hračkami; z toho důvodu jsme okamžitě začali jednat, abychom si udrželi důvěru 
rodin, které nám umožnily být součástí jejich životů. 


