
 

   

 

 
Wycofanie z rynku niektórych zabawek Fisher-Price® dla niemowląt  

z nadmuchiwanymi piłkami  
 
Uprzejmie zawiadamiamy, że zostało ogłoszone wycofywanie z rynku wskazanych 
niżej produktów.  
 
Mattel, we współpracy z właściwymi organami ds. bezpieczeństwa produktów, 
dobrowolnie wycofuje z rynku pewną liczbę zabawek Fisher-Price® dla niemowląt                
z nadmuchiwanymi piłkami. Wspomniane zabawki dla niemowląt posiadają 
nadmuchiwane piłki z zaworami, które mogą odpaść, powodując niebezpieczeństwo 
zakrztuszenia się przez małe dzieci. 
 
Zawory nadmuchiwanych piłek, stanowiących część tych zabawek, mogą 
odpaść, powodując niebezpieczeństwo zakrztuszenia się przez małe dzieci. 
 
Produkty, których dotyczy wycofanie z rynku, są wymienione poniżej: 
 
H8094 Ocean Wonders™ Kick & Crawl Aquarium 
K0476 Bat & Score Goal  
J0327 1-2-3 Tetherball 
 
Żadne inne produkty Fisher-Price® z nadmuchiwanymi piłkami nie są objęte 
niniejszą akcją wycofania z rynku w Polsce. 
 
Prosimy o skorzystanie z niniejszego internetowego przewodnika w celu sprawdzenia, 
czy posiadane przez Państwa zabawki Fisher-Price® dla niemowląt                          
z nadmuchiwanymi piłkami, są objęte niniejszą akcja wycofania z rynku. 
 
Prosimy Państwa, abyście w trakcie kontynuowania niniejszej weryfikacji, mieli przy 
sobie zabawki Fisher-Price® dla niemowląt z nadmuchiwanymi piłkami. 
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Zawory nadmuchiwanych piłek, stanowiących część tych zabawek, mogą 
odpaść, powodując niebezpieczeństwo zakrztuszenia się przez małe dzieci. 
 
Żadne inne produkty Fisher-Price® z nadmuchiwanymi piłkami nie są objęte 
niniejszą akcją wycofania z rynku w Polsce. 
 
 
1) Jeżeli nie posiadają Państwo produktów, które odpowiadają produktom                       
na którymkolwiek z powyższych zdjęć, niniejsza akcja wycofania produktów nie 
dotyczy Państwa i możecie Państwo dalej korzystać z zabawki. 
 
2) Jeżeli posiadacie Państwo zabawki Fisher-Price® dla niemowląt                          
z nadmuchiwanymi piłkami odpowiadające produktowi na zdjęciu powyżej w grupie 
A, niniejsza akcja wycofania produktów dotyczy Państwa. 
 
Prosimy o niezwłoczne zaprzestanie używania zabawek Fisher-Price®                   
dla niemowląt z nadmuchiwanymi piłkami, których dotyczy akcja wycofania 
produktów. 
 
3) Jeżeli posiadacie Państwo zabawki Fisher-Price® dla niemowląt                          
z nadmuchiwanymi piłkami odpowiadające produktom na zdjęciach powyżej w grupie 
B, prosimy o zlokalizowanie czwartej cyfry w sześciocyfrowym kodzie daty 
umieszczonym na produkcie.  
 
H8094 Ocean Wonders™                           1-2-3 Tetherball™ 
Kick & Crawl Aquarium                               
(Kod daty umieszczony na metce)      (Kod daty umieszczony na spodzie produktu) 
             
 

                
 
 
1) Jeżeli Państwa zabawka Fisher-Price® dla niemowląt z nadmuchiwanymi piłkami  
posiada kod daty, w którym czwarta cyfra z sześciocyfrowego kodu daty jest cyfrą 8 
lub wyższą, niniejsza akcja wycofania produktów nie dotyczy Państwa i możecie 
Państwo dalej korzystać z zabawki. 
 
 
2) Jeżeli Państwa zabawka Fisher-Price® dla niemowląt z nadmuchiwanymi piłkami 
posiada kod daty, w którym czwarta cyfra z sześciocyfrowego kodu daty jest cyfrą 7 
lub niższą, niniejsza akcja wycofania produktów dotyczy Państwa. 
 
 



 

   

 

Prosimy o niezwłoczne zaprzestanie używania zabawek Fisher-Price®                  
dla niemowląt z nadmuchiwanymi piłkami, których dotyczy akcja wycofania 
produktów. 
 
Jeżeli akcja wycofania produktów dotyczy Państwa produktu lub jeżeli macie  
Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące akcji wycofania produktów, prosimy                    
o skontaktowanie się z biurem Mattel Poland Sp. z o.o. pod numerem telefonu                          
+ 48 22 210 80 19. 
 
Bezpieczeństwo dzieci bawiących się naszymi zabawkami pozostaje zawsze 
przedmiotem naszej najwyższej troski. Z tego powodu, zareagowaliśmy niezwłocznie, 
aby nie zawieść zaufania rodzin, które pozwoliły nam stać się częścią ich życia.  
 
 


