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Jacheta roșie pentru bebeluși (număr comandă 321/02/74522/803) și
jacheta roz pentru bebeluși (număr comandă 321/02/74522/805) :
C&A Europa începe o acțiune preventivă de rechemare a două
modele de jachete pentru bebeluși .
Dusseldorf, 12 Iunie 2014 – C&A Europa a emis o acțiune preventivă de retragere a două
modele de jachete pentru bebeluși. Este vorba despre jacheta roșie cu numărul de comandă
321/02/74522/803 (inscripționat pe eticheta de preț) și numărul de articol 3860179
(inscripționat pe bonul fiscal) și jacheta roz cu numărul de comandă 321/ 02/74522/805
(inscripționat pe eticheta de preț) și numărul de articol 3860692 (inscripționat pe bonul fiscal).
Aceste jachete au nasturii cusuți în mod necorespunzător, tehnica folosită (coaserea dublată
prin aceeași gaură de nasture) nefiind conformă standardelor de calitate ale C&A. De
asemenea aceste jachete au nasturii cusuți în același mod și pe manșete.
Testele de laborator au arătat că, în cazuri excepționale, cusăturile se pot slăbi, iar nasturii
pot cădea de pe jachete. În cazul puțin probabil, în care se trage de capătul aței ieșit in afară
firului acesta se slăbește și nasturii cad cu ușurință. În cazul nefericit în care copiii ar trage
de aceste ațe, nasturii s-ar desprinde, iar înghițirea lor reprezintă un real pericol de sufocare.
C&A este conștientă că aceste jachete sunt purtate de copii mici, motiv pentru care avem o
reponsabilitate specială de a lua în serios această măsură de precauție. Chiar dacă
desfacerea unui nasture e foarte puțin probabilă, C&A vrea să excludă în totalitate riscurile
de sufocare a copiilor.
Din acest motiv compania a retras imediat de pe piață articolele aflate încă la vânzare și, în
plus, solicită returnarea jachetelor deja vândute, ca măsură de precauție. C&A roagă astfel
toți părinții să returneze jachetele amintite, iar în schimb le oferă suma integral achitată pe
produs sub formă de bani lichizi. Părinții pot returna jachetele la oricare dintre cele 28 de
magazine C&A din România sau prin poștă, fără costuri suplimentare.
C&A regretă profund că aceste jachete pentru bebeluși au fost comercializate în ciuda
stardardelor înalte de calitate și siguranță. Compania își cere scuze anticipat tuturor familiilor
care au fost afectate într-un fel sau altul de această acțiune de rechemare la nivel European.
Contact pentru presă:
C&A Moda Retail srl
Str. Bilciurești. Nr. 9A, etaj 5, sector 1
Cod poștal 014012, București, Romania
Cristian Codrea
Telefon: 0040 21 380 87 23
E-mail: solicitari.presa.ro@canda.com

