
 
 

 
 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE  

 

Firma BABY DESIGN GROUP, jejíž prioritou je bezpečnost uživatelů, klade zvláštní důraz na kontrolu a 

zdokonalování svých produktů. Při kontrolních testech jídelní židličky BAMBI značky BABY DESIGN, provedených 

podle evropských norem, byly zjištěny závady, o kterých chceme spotřebitele informovat. 

Testy prokázaly, že za zvláštních okolností (např. ponechání dítěte bez dozoru nebo používání produktu v 

rozporu s návodem k použití) existuje možnost, že dítě strčí prst do mezery mezi loketní opěrku a tácek, a tím by 

mohlo dojít k přiskřípnutí prstu (obrázek č. 1). 

 

Kromě toho testy zjistily možnost roztržení švu doplňkové vložky v místě vedení pásů (obrázek č. 2). V 

tomto případě by dítě mohlo vytáhnout vycpávku zevnitř vložky a strčit si ji do úst. Pokud je šev vložky roztržený, 

přestaňte vložku používat. 

 

 



 
 

 
 

Výše uvedené závady se mohou vyskytnout u produktů se sériovými čísly (od - do):  

 BY11309H0001 – BY11309H0630,  

 BY11310I0001 – BY11310I0630,  

 BY11311J0001 – BY11311J0630,  

 BY11301J0001 – BY11301J0630,  

 BY11402K0001 – BY11402K0630,  

 BY11403K0001 – BY11403K0630,  

 BY11404L0001 – BY11404L0630,  

 BY11405B0001 – BY11405B0630  

 a BY 11406D0001 – BY11406D0630.  

Sériové číslo se nachází na zadní noze židličky (obrázek č. 3).  

 

Chtěli bychom zdůraznit, že po celou dobu prodeje židličky BAMBI jsme nezaznamenali žádný z výše 

uvedených případů. Vzhledem k této skutečnosti a provedenému hodnocení rizika se domníváme, že zjištěné 

závady mají jen nepatrný vliv na bezpečnost produktu. 

Avšak jako výrobce zboží pro děti, jehož prioritou je bezpečnost uživatelů našich produktů, jsme se 

rozhodli výše uvedenou informaci dobrovolně předat Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitelů. 

Jsme přesvědčeni, že provedená oprava umožní eliminovat byť hypotetické riziko a zlepší všeobecnou bezpečnost 

produktu. 

Vlastníte-li židličky s uvedenými sériovými čísly, prosíme o telefonický kontakt na číslo: +420 595 627 272  

nebo zaslání e-mailu na adresu: ostrava-sklad@sambaby.com, akcjanaprawcza@babydesign.eu pro další 

informace o opravě. V případě emailového kontaktu prosím uveďte Vaše telefonní číslo. 
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Připomínáme, že je nutné používat produkt v souladu s jeho návodem a nikdy nenechávat dítě v židličce 

bez dozoru. 

Výše uvedená opatření provádíme ve snaze zajistit našim zákazníkům maximální bezpečnost a komfort 

použití židličky BAMBI. 

Chtěli bychom se Vám také omluvit za veškeré komplikace spojené se vzniklou situací. V případě dalších 

dotazů jsme Vám plně k dispozici. 


