Stažení protipožárních dveří
OZNÁMENÍ společnosti MASONITE CZ spol. s r.o., ze dne 15. 12. 2014
Stažení (resp. zpětné převzetí) dveří KRONO / FLAMMA
Společnost Masonite CZ spol. s r.o. (dále jen „Společnost“) se dozvěděla, že u níže
specifikovaného výrobku může existovat riziko snížené protipožární odolnosti.
Identifikace výrobku: Jednokřídlové protipožární plné hladké dveře s deklarovanou
protipožární odolností EI/EW 30 DP3 vyráběné v České republice a uváděné na trh
anebo do oběhu v České republice před únorem 2014 pod obchodním názvem
Flamma a obchodním názvem KRONO EI-30-C2 (dále společně jen „Výrobek“).
Nebezpečí: Možné riziko snížené protipožární odolnosti.
Společnosti není známo žádné poškození zdraví, nebo vznik jiné újmy či škody
v souvislosti s užíváním Výrobku.
Jelikož bezpečnost zákazníků je pro Společnost prvořadá, Společnost se rozhodla
realizovat dobrovolné zpětné převzetí Výrobku a umožnit každému majiteli nebo
držiteli Výrobku jeho vrácení na náklady Společnosti a výměnu za nový výrobek.
Další kroky: Prosíme všechny zákazníky, kteří vlastní nebo mají ve své dispozici (v
držení) výše uvedený Výrobek, aby vyplnili dotazník nazvaný „Kontaktní formulář
k identifikaci a zpětnému převzetí protipožárních dveří KRONO a FLAMMA za
účelem jejich výměny“, který naleznete v souboru pod názvem „formulář ke stažení
protipožárních dveří CZ“ a odeslali ho Společnosti emailem nebo poštou.
Společnost na základě vyplněného kontaktního formuláře podnikne další kroky ke
zjednání nápravy.
Kontakt: Více informací o procesu zpětného převzetí Výrobku a jeho podmínkách
můžete získat na :
bezplatném telefonním čísle (+420) 800 153 476,
emailové adrese:
pp@masonite.com
nebo na webových stránkách www.masonite.cz.
Společnost děkuje za Vaši spolupráci a omlouvá se za případně způsobené potíže či
komplikace.
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