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Recolha do Camião de Construção da Little People® Builders 
 
A Mattel, cooperando com as autoridades regulatórias, está a proceder à recolha 
voluntária do Camião de Construção da Little People® Builders, com a referência 
número P8977.  
O produto inclui um veículo com uma pega amarela, blocos plásticos coloridos e um 
boneco em forma de cão. O número de referência está situado no fundo do veículo. 
A marca “Little People® Builders” encontra-se num autocolante colocado na parte 
lateral do veículo e a marca “Fisher Price” está em relevo na pega. Os veículos com 
pegas verdes não estão incluídos neste processo de recolha. 
 
A pega representa perigo de laceração caso uma criança caia sobre ela. 
 
Só os brinquedos com pega amarela estão incluídos na recolha do Camião 
de Construção da Little People® Builders. Não existem outras pegas 
afectadas. As restantes peças do brinquedo não estão afectadas. 
 

 

 
 
 

 
1) Se o veículo que adquiriu NÃO é um Camião de Construção da Little People® 
Builders com um logótipo correspondente ao da imagem, esta recolha não se aplica a 
si. 
2) Se adquiriu o Camião de Construção da Little People® Builders com o logótipo 
igual ao da imagem, por favor examine a pega. 
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     Pega Amarela                           Pega Verde                          

                                                 
    
1) Se o seu Camião de Construção da Little People® Builders tiver uma pega 
amarela igual à da Imagem 1, esta recolha aplica-se a si. 
2) Se o seu Camião de Construção da Little People® Builders tiver uma pega verde 
igual à da Imagem 2, esta recolha não se aplica a si e pode continuar a usufruir do 
seu brinquedo. 
3) Se o seu veículo tiver uma pega que não corresponde a qualquer uma das 
imagens acima, esta recolha não se aplica ao seu brinquedo e pode continuar a 
usufruir dele. 
 
Se a pega do seu Camião de Construção da Little People® Builders se inclui 
nesta campanha de recolha, por favor não continue a usá-lo. 
 
A Mattel deseja enviar-lhe uma pega de substituição gratuita. Para encomendar a 
sua pega de substituição por favor contacte-nos por e-mail para 
consumidor@mattel.com ou por telefone para o número 800 10 10 71 (chamada 
gratuita). 
 
Clique aqui para consultar o vídeo pormenorizado com as instruções de substituição 
da pega. 
 
A nossa maior preocupação tem sempre sido a segurança das crianças que brincam 
com os nossos brinquedos, e é por isso que temos agido com a maior prontidão, 
num esforço para continuar a merecer a confiança das famílias que nos permitiram 
fazer parte das suas vidas. 
 

http://service.mattel.com/us/recall/P8977_instructions.asp

