TERUGROEPACTIE EN VERVANGING VAN HET PRODUCT
RECARO AUTOSTOEL TIAN (CORE / ELITE)

RECARO maakt het preventieve terugroepen bekend van de autostoeltjes van het
model RECARO TIAN (CORE en ELITE), die verkocht werden sinds augustus 2020.
Het terugroepen houdt verband met een eventuele wisselwerking tussen het
harnassysteem en interne onderdelen van het autozitje, met als mogelijk gevolg
problemen voor het regelen van het harnas, die in sommige gevallen de integriteit van
het harnassysteem tijdens het regelen teniet kunnen doen.
De producten in kwestie kunnen geïdentificeerd worden via het homologatienummer
(A) en het serienummer (B) die vermeld staan op het oranje etiket onder aan het
autostoeltje.
Het gaat over de exemplaren met de volgende serienummers:
MODEL
(productcode)

HOMOLOGATIENUMMER
(A)

RECARO TIAN CORE
(code 88042)

SERIENUMMER (B)
Tussen:
00000001
en:
00001722

04301383
RECARO TIAN ELITE
(code 88043)

Tussen:
E00000001
en:
E00004953
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Voor de stoelen die geïdentificeerd kunnen worden aan de hand van een bijkomend
etiket, in de buurt van het oranje etiket, waarop een productiedatum staat na 27 oktober
2020 (dag/maand/jaar) geldt de actie NIET (voorbeeld hieronder).
VOORBEELD VAN EEN PRODUCT
WAAROP DE ACTIE VAN
TOEPASSING IS

VOORBEELD VAN EEN PRODUCT
WAAROP DE ACTIE NIET VAN
TOEPASSING IS

Product waarvoor de actie GELDT

Product waarvoor de actie NIET GELDT

RECARO wil te allen tijde de veiligheid garanderen en werkt volgens de strengste
kwaliteitsnormen. We vragen de gebruikers van het product dan ook om onmiddellijk af
te zien van het verdere gebruik en de consumentendienst van RECARO te contacteren
op het nummer +39 (0) 245467740, of via het contactgedeelte van onze site www.recarokids.nl, met het oog op een zo snel mogelijke vervanging.
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