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Komunikat prasowy 

Dobrowolny program wymiany fotelików 
Recaro Optia 

 

Marktleugast / Stuttgart, Niemcy. Firma Recaro Child Safety postanowiła 

dobrowolnie wymienić foteliki Recaro Optia. Program wymiany jest 
bezpłatny dla Klientów. 

W testach dynamicznych przeprowadzonych w ramach testów porównawczych 

firmy Stiftung Warentest fotelik oddzielił się od bazy Isofix. Recaro Child Safety 

traktuje ten wynik testu bardzo poważnie. Firma wdrożyła więc liczne działania 

po otrzymaniu tych informacji w celu zbadania przyczyny zachowania produktu 

zgłoszonego przez Stiftung Warentest. 

W tym celu firma Recaro Child Safety przeprowadziła między innymi statyczne 

i dynamiczne testy. We wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych testach 

przeprowadzonych w akredytowanych placówkach badawczych - w warunkach 

znacznie przekraczających wymagania stawiane przez prawo - zgłoszony 

problem nie wystąpił. 

Bezpieczeństwo Klientów to najwyższy priorytet dla Recaro Child Safety. 

Z tego powodu firma zdecydowała się wstrzymać dostawy fotelików Recaro 

Optia i zaprzestaje ich dalszej sprzedaży. Postanowiono wymienić wszystkie 

foteliki Recaro Optia pomimo, że opisany problem nie powtórzył się w bardziej 

wymagających testach przeprowadzonych przez Recaro Child Safety. 
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Dzięki temu programowi, w trosce o bezpieczeństwo Klientów, Recaro Child 

Safety pragnie dołożyć wszelkich starań, żeby objęty tym programem produkt 

nie był dalej użytkowany. 

Znając numer seryjny swojego fotelika Klienci mogą korzystać 

z narzędzia online pod adresem safety.recaro-cs.com, w celu ustalenia, czy 

ich fotelik jest objęty programem, a jeśli tak, bezpośrednio zarejestrować się 

w programie zastępczym. Numer seryjny można znaleźć na etykiecie na 

spodzie fotelika Optia. Na stronie internetowej Recaro Child 

Safety www.recaro-cs.com klienci mogą uzyskać więcej informacji na temat 

programu wymiany. Firma utworzyła również infolinię, aby odpowiedzieć na 

pytania. Zespół serwisowy jest dostępny codziennie od 6:00 do 22:00 dla 

dzwoniących z Niemiec pod numerem 0800-6863 560, dla dzwoniących 

z Europy pod numerem +49 (0) 9255 77-66. 

 

Recaro Child Safety GmbH & Co. KG 

Recaro Child Safety, z siedzibą w Marktleugast i Stuttgarcie oraz z filiami w Francji, 

Wielkiej Brytanii, Chinach i Japonii, ma posiada importerów w ponad 50 krajach i jest 

niezależną spólką Recaro Group. Grupa Recaro obejmuje Recaro Holding, z siedzibą 

w Stuttgarcie oraz niezależną spółkę Recaro Aircraft Seating w Schwaebisch Hall. 

Skonsolidowana sprzedaż Grupy wyniosła w 2015 roku 470 milionów euro. Obecnie 

Grupa zatrudnia ponad 2000 pracowników w swoich lokalizacjach na całym świecie. 

Fotele dla przemysłu samochodowego są produkowane na podstawie licencji Recaro 

Automotive Seating. Jako obecny sześciokrotny zwycięzca konkursku German Desing 

Award Recaro jest jedną z najbardziej utytułowanych marek w dziedzinie designu w 

Niemczech. 
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Kontakt dla prasy: 

Frank Heinrichsen 

Telefon: +49 9255 77-2001 

Frank.heinrichsen@recaro-cs.com 

 


