
 

ODPOKLIC izdelka
Koda izdelka

Koda izdelka
Izdelek se je prodajal tudi v naslednjih paketih:

Maj 2022

Odpoklic se nanaša na izdelke:

Izdelek je predmet odpoklica
(vrnite proizvajalcu/prodajalcu)

Izdelek ni predmet odpoklica
(ne vračajte proizvajalcu/prodajalcu)

Proizvedeno v obdobju:  Proizvedeno v obdobju:  

do
po

Serijska številka Serijska številka

Vse serijske številke, ki NISO v  levem stolpcu.

Vse serijske številke, ki so označene s simbolom C9, 
četudi so omenjene v levem stolpcu. Ti izdelki so bili
pregledani in so varni za uporabo.

Vsi izdelki narejeni in dostavljeni po 01. 01. 2022 

Kje najdem potrebne informacije?

OPIS NAPAKE:

Vse potrebne informacije so podane na strani 2 tega dokumenta (Identifikacija izdelka).

Okvara vratc vponke, karabina.
Lahko pride do napake, kjer se vratca vponke ne zaprejo avtomatsko. V tem primeru je potrebno 
vratca zapreti ročno. Ne poznamo primera, kjer bi se oseba zaradi te napake poškodovala.



!

Identifikacija izdelka:

Izdelek je predmet odpoklica
(vrnite proizvajalcu/prodajalcu)

Na etiketi, ki jo najdete na popkovini via ferrata seta

Na označbi paketa

Serijska številka

Etiketa C9 Oznaka C9Fotografija, kjer ni C9 oznake

Fotografija, kjer ni C9 oznake

Na etiketi, pozicionirani na popkovini ferrata seta in na oznaki paketa

Izdelek ni predmet odpoklica
(ne vračajte proizvajalcu/prodajalcu)

Etiketa/Oznaka C9

Oznaka C9



Kako vrniti izdelek, ki je predmet odpoklica?

1. Izpolnite obrazec za odpoklic

2. Na obrazcu za odpoklic ne pozabite vpisati vaših podatkov. Naslov, telefon
-

ska številka in e-mail naslov.

3. Odpoklicani izdelek in obrazec prinesite do najbližjega prodajalca

4. Ko izdelek prejmemo, ga bomo analizirali ter strokovno pregledali. V primeru, da 
je izdelek izpraven in varen za uporabo, vam izdelek pošljemo nazaj. V primeru, da 
izdelek ni izpraven, vam pošljemo nov, varen izdelek.

5. Če ste izdelek kupili v kompletu s čelado in pasom, vas prosimo, da nam vrnete 
le samovarovalni komplet.

6. V primeru vprašanj ali negotovosti, vas prosimo, da nas kontaktirate na: 
recall@ocun.com (+420 326 211 716)

S spoštovanjem,

OCÚN ekipa
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