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ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
μόνον της φιγούρας Sonya Lee του προϊόντος Little People
«Play ’n Go Campsite» (Σκηνούλα-Τσαντούλα) της FisherPrice (κωδικός R6935) που διατέθηκε προς πώληση από
από τον Μάρτιο του 2010 έως σήμερα.
Η MATTEL AEBE σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και
τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου εκτελούν για προληπτικούς λόγους
πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης – αντικατάστασης της φιγούρας Sonya
Lee του προϊόντος Little People «Play ’n

Go Campsite» (Σκηνούλα-

Τσαντούλα) της Fisher-Price (κωδικός R6935) που διατέθηκε προς
πώληση από τον Μάρτιο του 2010. Στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως δεν
έχει

αναφερθεί κανένα επιβλαβές περιστατικό σχετιζόμενο με την

ανακαλούμενη φιγούρα.
Η ανακαλούμενη φιγούρα Sonya Lee συνιστά ένα από τα έξι πλαστικά τεμάχια
του αναφερθέντος προϊόντος, φοράει πράσινη ζακέτα και φέρει κρεμασμένη
από το λαιμό της μωβ φωτογραφική μηχανή. Το όνομα Sonya Lee
αναγράφεται ανάγλυφα στην πατούσα της, ο δε κωδικός αριθμός R6935 είναι
τυπωμένος στη συσκευασία του παιχνιδιού. Ο λόγος ανάκλησης συνίσταται σε
πιθανότητα θραύσης στη μέση της φιγούρας από την οποία μπορεί να
προκληθούν μικρά τεμάχια με τους εντεύθεν κινδύνους για τα μικρά παιδιά.
Τα υπόλοιπα τεμάχια της συσκευασίας δεν ανακαλούνται.
Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο προϊόν της σειράς
Little People.
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Η εταιρεία MATTEL AEBE, που αντιπροσωπεύει και τα προϊόντα Fisher –
Price, συνεργαζόμενη με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, προέβη σε
άμεση ενημέρωση των επιχειρήσεων εισαγωγής και λιανικής πώλησης στην
Ελλάδα για άμεση διακοπή πώλησης του προϊόντος και την σχετική
ενημέρωση των καταναλωτών στα σημεία πώλησης και διενεργεί καμπάνια
πληροφόρησης των καταναλωτών από τον Τύπο. Επίσης, σε συνεργασία με τη
Fisher – Price, θα προβεί σε αντικατάσταση της ανακαλούμενης φιγούρας με
άλλη, νέας κατασκευής.
Οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευθεί τo συγκεκριμένο προϊόν μπορούν
να επικοινωνήσουν με την εταιρεία Mattel AEBE στο
+30 210 8905000

τηλέφωνο

Δευτέρα-Πέμπτη, ώρες 9:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. και

Παρασκευή, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., για να λάβουν πληροφορίες
αναφορικά με το τρόπο αντικατάστασης. Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν
την εταιρεία MATTEL AEBE.
Παρακαλούνται οι γονείς για προληπτικούς λόγους να διακόψουν άμεσα τη
χρήση του παραπάνω είδους.

