Pozor

ASPIR

Petzlovi ASPIR pasovi, zlonamerno prirejeni
s strani tretje osebe, so v prodaji na
spletu. Predstavljajo smrtno nevarnost za
uporabnike.

Dejstva
6. aprila 2016, smo bili v Petzlu s strani uradnih organov opozorjeni, da se na eBay-u prodajajo predelani Petzlovi pasovi ASPIR
(C24). Te nove ali malo rabljene pasove so predelale neodgovorne tretje osebe po tem, ko so bili prvič dani na tržišče. Predelani
proizvodi so bili zaseženi, zahtevali smo takojšnjo ustavitev prodaje na eBay-u, začeli pa smo tudi z ustreznimi sodnimi
postopki.

Opozorilo: smrtno nevarno!
Ledveni del pasu ali nožni zanki na predelanih ASPIR pasovih so bili prerezani in nato ponovno zašiti skupaj (glejte spodnji sliki).

Šivi na predelanem ASPIR
(C24) pasu. Ti šivi niso
prisotni na originalnih
ASPIR pasovih.

Te tehnične spremembe močno vplivajo na nosilnost pasu, zaradi česar pasovi niso skladni z našimi internimi zahtevami ter z
zakonskimi zahtevami. Preskusi, opravljeni na zaseženih pasovih so pokazali, da se lahko dodani šiv pretrga pri najmanjšem
sunku - pretrga se pri 2 kN (200 kg), namesto pri predpisanih 15 kN (1500 kg).
Predelani ASPIR pasovi predstavljajo resno tveganje za smrt uporabnika. Treba jih je uničiti.

Ali ste lastnik ASPIR pasu?
1. Pas ste kupili od prodajalca, ki spada v uradno distribucijsko mrežo Petzl. Ste lastnik originalnega Petzlovega pasu ASPIR-pas
je skladen.
2. Pas ni bil kupljen preko Petzlove uradne maloprodajne mreže, ampak preko prodajnih mest kot je eBay:
- V celoti preverite, če so na ledvenem delu pasu ali na nožnih zankah (glejte fotografije) dodatni šivi – če ste kakor koli v dvomih,
nam pošljite fotografije za nadaljnje napotke (aftersales@petzl.com) ali se obrnite na lokalnega Petzlovega distributerja.
- Če so dodatni šivi prisotni, pas takoj prenehajte uporabljati, uničite ga in o tem obvestite Petzl (aftersales@petzl.com).

Kdaj ste lahko prepričani, da ste kupili originalni Petzlov izdelek?
Izdelki blagovne znamke Petzl se prodajajo le preko naše uradne distribucije in potrjene maloprodajne mreže. Z nakupom izdelka
iz te mreže ste dobili garancijo, da ste kupili originalen Petzlov izdelek.

Spreminjanje zaščitnih varnostnih izdelkov je prepovedano.
Neodgovorne spremembe, ki so bile narejene na teh pasovih, so šokantne in postavljajo življenja uporabnikov
v nevarnosti. Zaradi tega je nujno, da opozorimo naše stranke in našo skupnost o teh nepremišljenih dejanjih.
Prosimo, da te informacije posredujete naprej.
Če želite najti distributerja in prodajalce v vaši državi, obiščite www.petzl.com/GB/en/Sport/Dealers
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