Terugroepactie Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway
In samenwerking met de betreffende veiligheidsinstanties, roept Mattel vrijwillig de Little
People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway terug. Deze terugroepactie betreft uitsluitend
de paarse en groene Wheelies™ autootjes met de tekst 'Mexico' en geen gele stip op de
onderkant, die zijn geleverd bij de Little People Stand ’n Play Rampway. De speelset bevat
nieuwe Little People® Wheelies™ autootjes met de bekende Little People® figuurtjes, die
een kind via de slingerende hellingbaan naar beneden kan duwen. Deze producten zijn
bedoeld voor kinderen tussen 1,5 en 5 jaar. Het productnummer T5095 is gedrukt op de
verpakking van het speelgoed en op de onderkant van de grijze bodem van de hellingbaan.
De wielen van de paarse en groene Wheelies™ autootjes kunnen losraken. Deze
kleine onderdelen kunnen eventueel verstikkingsgevaar opleveren voor jonge
kinderen.
Uitsluitend de paarse en groene Wheelies™ autootjes, die zijn geleverd bij de
Stand ‘n Play™ Rampway, met op de bodem de tekst 'Mexico' en zonder gele stip
op de onderkant, worden teruggeroepen. Geen andere Wheelies™ autootjes vallen
onder deze terugroepactie.
De overige onderdelen van de Stand ‘n Play™ Rampway vallen evenmin onder deze
terugroepactie.

1) Indien u niet beschikt over een product dat lijkt op de bovenstaande afbeelding, dan
geldt de terugroepactie niet voor u en kunnen kinderen de speelset blijven gebruiken.
2) Indien uw Little People® Wheelies™ Stand ‘n Play™ Rampway wel overeenkomt met het
bovenstaande afbeelding, controleer dan de Wheelies™ autootjes die bij de speelset
horen.

1) Indien uw Little People® Wheelies™ niet paars en groen zijn, dan geldt de
terugroepactie niet voor u en kunt u uw Little People® Wheelie™ autootjes blijven
gebruiken.
2) Indien u wel beschikt over paarse en groene Little People® Wheelies™ autootjes, draai
deze dan om en bekijk de onderkant.

1) Indien het woord 'China' is gedrukt op de onderkant van uw Wheelies™ autootjes, dan
geldt deze terugroepactie niet voor u en kunt u uw Little People® Wheelie™ autootjes
blijven gebruiken. .
2) Indien een gele stip en het woord 'Mexico' op de onderzijde van uw Wheelies™
autootjes voorkomen, dan geldt deze terugroepactie niet voor u.
Indien het woord 'Mexico' op de onderzijde van uw Wheelies™ autootjes is gedrukt maar
geen gele sticker (stip), dan geldt deze terugroepactie voor u. Gelieve in dat geval
onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de desbetreffende Little People®
Wheelie™ autootjes.

Actie en oplossing
Neem contact op met onze klantenservice via 0800 262 8835 voor meer informatie over de
vervanging van uw defecte autootjes.
1. U ontvangt van de klantenservice een envelop met antwoordnummer waarin u
kosteloos uw autootjes terug kunt sturen. Wij verzoeken u uw naam en adres te
vermelden.
2. Voor ieder defect autootje dat wij van u ontvangen, ontvangt u zo spoedig mogelijk
een nieuw exemplaar per post retour.
Wij verontschuldigen ons voor het ongemak.
De veiligheid van de kinderen die met ons speelgoed spelen, is altijd onze grootste zorg. Wij
hebben onmiddellijk gereageerd, om het vertrouwen van de gezinnen die onze producten
gebruiken te blijven behouden.

