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RETRAGERE PRODUS 
DE PE PIAȚĂ 

 
Data lansării: 19/03/2021 

 

Dacă ați cumpărat următorul produs: 

 LJ 150 N NEW, între 15/02/2021 și 10/03/202 

veți fi interesat(ă) de această notă de informare 

 
 
Denumirea produsului: LJ150 N NEW 

Marca:                TRIBORD 

Coduri modele: 8491769   

 
 

Vă solicităm să verificați produsul dvs. sau să cereți să 
fie verificat în magazin  

 
În cadrul acțiunilor noastre pentru asigurarea calității și a securității, echipele Tribord au identificat un potențial risc:  
cartuș de CO2 gol 
În cazuri foarte rare, cartușul de CO2 poate fi gol, făcând imposibilă umflarea vestei și asigurarea funcției sale de 
securitate în apă.  
 

Acest cartuș 
neperforat este 
CONFORM  

 Acest cartuș 
perforat ESTE 

NECONFORM și 
trebuie să fie 

înlocuit  

 

Vă invităm să deșurubați cartușul dvs. de CO2 pentru a verifica dacă capătul cartușului nu este perforat. Dacă este 

perforat și/sau aveți o îndoială, puteți merge la magazin pentru a fi îndrumat în efectuarea controlului.  
Dacă preferați returnarea produsului pentru a vi se rambursa costul acestuia, puteți face acest lucru în magazinul cel mai 
apropiat de dvs. 

În cazul în care nu vă puteți deplasa, vă rugăm să contactați centrul nostru de relații cu clienții la numărul 021.408.5005 
conform programului afisat pe www.decathlon.ro la sectiunea „contactati-ne”, pentru a obține răspunsuri la întrebările dvs. 
TRIBORD vă mulțumește pentru înțelegere și vă cere scuze pentru neplăcerea cauzată 
        

 
 

http://www.decathlon.ro/
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