Stiahnutie protipožiarnych dverí

OZNÁMENIE spoločnosti MASONITE CZ spol. s r.o. ze dne 15.12.2014
Dobrovoľné stiahnutie protipožiarnych dverí
Česká obchodná spoločnosť Masonite CZ spol. s r.o., IČO: 26 482 738 (ďalej len
„Spoločnosť“) sa dozvedela, že u nižšie špecifikovaného výrobku môže existovať
riziko zníženej požiarnej odolnosti.
Identifikácia výrobku: drevené protipožiarne dvere, jednokrídlové, otočné, plné,
hladké, s deklarovanou požiarnou odolnosťou EI2 30-C0 D3 / EW 30-C0 D3 vyrábané
v Českej republike a uvádzané na trh v Slovenskej republike pred februárom 2014
(ďalej len „Výrobky“).
Nebezpečenstvo: možné riziko zníženej požiarnej odolnosti.
Spoločnosti zatiaľ neboli oznámené žiadne zranenia alebo vznik inej ujmy či škody
v súvislosti s používaním Výrobkov.
Nakoľko je pre Spoločnosť bezpečnosť zákazníkov prvoradá, Spoločnosť sa
rozhodla realizovať dobrovoľné stiahnutie Výrobkov a umožniť každému majiteľovi
alebo držiteľovi Výrobkov vrátenie Výrobkov na náklady Spoločnosti. Spoločnosť
zároveň ponúka spotrebiteľom, že na svoje náklady uskutoční výmenu sťahovaných
protipožiarnych dverí za nové v priestoroch dotknutého spotrebiteľa, pričom kúpna
cena za nové protipožiarne dvere bude „zaplatená“ započítaním voči pohľadávke
spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny za sťahované dvere.
Ďalšie kroky: prosíme všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia alebo majú vo svojej
držbe Výrobky, aby vyplnili a na nižšie uvedenú adresu odoslali formulár s názvom
„Kontaktný formulár pre identifikáciu a dobrovoľné stiahnutie protipožiarnych dverí od
zákazníkov v Slovenskej republike“, ktorý nájdete v súbore pod názvom „ Formulár
stiahnutie protipožiarnych dverí SK“
Spoločnosť na základe vyplneného formulára podnikne ďalšie kroky v rámci procesu
dobrovoľného stiahnutia Výrobkov.
Kontakt: viac informácií o procese dobrovoľného stiahnutia Výrobkov a jeho
podmienkach môžete získať na bezplatnom telefónnom čísle +420 800 153 476, na
webovej stránke www.masonite.cz, alebo emailové adrese pp@masonite.com.
Spoločnosť ďakuje za Vašu spoluprácu a ospravedlňuje sa za prípadne spôsobené
problémy alebo komplikácie.
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