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Środki ostrożności – firma reer wycofuje sterylizator VapoDry RE-36040

Frma reer prosi wszystkich klientów, którzy zakupili sterylizator VapoDry (kod produktu RE-36040), 
o numerach partii 2004, 1909, 1912 między grudniem 2019 i czerwcem 2021 o natychmiastowe przerwanie 
użytkowanie i zwrot tych egzemplarzy.

Leonberg, 17 czerwca 2021

Firma  reer  od  prawie  100  lat  wyróżnia  się  jakością  i  bezpieczeństwem  produktów  dla  rodziców  z  dziećmi.
Wewnętrzne standardy jakości i bezpieczeństwa daleko wykraczają poza zobowiązania nakładane na firmę przez
prawo – w roku 2019 firma reer uzyskała unijną nagrodę (EU Products Safety Award). Aby wciąż utrzymywać tak
wysokie standardy, firma reer wycofuje sterylizator VapoDry przez wzgląd na kwestie bezpieczeństwa. W bardzo
rzadkich przypadkach, egzemplarze z poszczególnych partii mogą się groźnie przegrzewać w trakcie użytkowania.
Jednocześnie zaznaczamy, że wszystkie produkty reer są testowane zgodnie z wysokimi standardami. Przykładowo,
sterylizator VapoDry otrzymał certyfikację GS przeprowadzoną przez firmę Dekra. Jednakże pomimo całej naszej
staranności i przeprowadzonych testów, ten produkt może powodować zagrożenie. Dlatego też, nasi eksperci, w
trosce o bezpieczeństwo, nie mogą i nie zamierzają zaakceptować takiego zagrożenia.

Jak sprawdzić czy Twój egzemplarz jest wadliwy?

Proszę sprawdzić numer partii na spodzie urządzenia. Należy zwrócić egzemplarze o poniższych numerach partii:

2004, 1909, 1912

numer partii widoczny na produkcie:

Jak możesz zwrócić wadliwe urządzenie?
Zwrot jest szybki i prosty, należy zgłosić się do sprzedawcy detalicznego, u którego został zakupiony produkt. Dowód
zakupu nie jest wymagany.

Jednocześnie przepraszamy naszych klientów, za całą zaistniałą sytuację.
Aby uzyskać więcej informacji, zachęcamy do odwiedzenia strony www.reer.de

http://www.reer.de/
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Dodatkowe informacje o reer GmbH:
Od niemal 100 lat, tradycyjna niemiecka marka reer wspiera rodziny z dziećmi w ich codziennych wyzwaniach. Aby 
zapewnić najmłodszym najlepszą możliwą ochronę przez zagrożeniami, firma reer podąża za swoją misją „więcej 
bezpieczeństwa dla dzieci”. Z pomocą bezpiecznych rozwiązań marki reer, rodzice mogą bez większego trudu 
stworzyć bezpieczne środowisko dla swoich pociech. Tak aby maleństwa mogły bezpiecznie odkrywać świat wokół.  
Wynalazki marki reer to elektryczny podgrzewacz dziecięcych posiłków, elektroniczna niania, czy grzejnik do 
przewijania. Rozwiązania te obecnie stały się niecenione i nieodzowne w nowoczesnym domu lub mieszkaniu, w 
którym wychowują się dzieci.
Wiele praktycznych rozwiązań marki reer znacząco ułatwia codzienne obowiązki młodych rodziców i poprawia 
komfort zarówno dziecka jak i całej rodziny.  Przemyślane rozwiązania dla większego bezpieczeństwa i komfortu. 
www.reer.de


