
    RETRAGERE PRODUS     

 

Puteți merge la magazin pentru a returna produsul și pentru a solicita rambursarea. Nu există un 
termen limită pană la care produsul să  fie returnat, vă asigurăm de acest lucru! 
OLAIAN vă mulțumește pentru înțelegere și își cere scuze pentru neplăcerea cauzată.   
                                                                              Afișaj până la : 8 mai 2021 

 
Dacă ați cumpărat șortul de surf Junior de mai jos, începând din data de 
11 martie 2019: 

 
BBS 500SE KID -  Cod model : 8518136 
 
                              Coduri articole : 2609002 - T10 Ani 
                                                        2609003 - T4 Ani 
                                                        2609004 - T6 Ani 
                                                        2609005 - T8 Ani 
 
sunteți interesat(ă) de această notă informativă.  
 
Vă mulțumim pentru încrederea acordată atunci când ați achiziționat produsul șort de surf BBS 500SE 
KID al mărcii OLAIAN și pentru acest lucru vă mulțumim.  
 
Ca urmare a politicii noastre de siguranță, echipele mărcii OLAIAN au constatat că produsul nu a 
atins nivelul dorit de securitate. Șiretul integrat în produs prezintă un risc potențial de blocare.  
 
Vă rugăm, prin urmare, să nu utilizați produsul dacă lungimea șnurului  în zona taliei este mai mare 
de 14 cm (produsul fiind întins, măsurați de la ochiul de ieșire a șiretului, ca în fotografia de mai jos). 
Dacă aveți îndoieli cu privire la măsurătoare sau la modul de măsurare, puteți aduce produsul direct 
în magazin pentru a-l măsura la fața locului. 
Rambursarea va fi efectuată la returnarea produsului defect într-un magazin DECATHLON. 
 

1. Dacă lungimea șnurului este 

mai mare de 14cm = NU ESTE ÎN 

REGULĂ 

 

2. Dacă lungimea șnurului este 

mai mică sau egală cu 14cm = 

ESTE ÎN REGULĂ  

NU ÎN REGULĂ ESTE ÎN REGULĂ 
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