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Komunikat prasowy 

Dobrowolny program wymiany fotelików 
Recaro Zero.1 

 

Marktleugast / Stuttgart, Niemcy. Firma Recaro Child Safety aktywnie 

wdraża program zastępczy dla fotelika dziecięcego Recaro Zero.1. 

Program obejmuje tylko foteliki z wyraźnie określonej partii 
produkcyjnej. Program wymiany jest bezpłatny dla Klientów. 

 

W trakcie prowadzonych regularnych kontroli jakości, Recaro Child Safety 

stwierdzilo odstępstwo od standardów wysokiej jakości w wyraźnie określonej 

partii produkcyjnej fotelika dziecięcego Recaro Zero.1. 

W określonych fotelikach pasy, które trzymają dziecko w fotelu, 

w pewnych warunkach mogą się poluzować. To z kolei mogłoby hipotetycznie 

doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa w przypadku, kiedy fotelik jest 

skierowany przodem do kierunku jazdy. 

Rozluźnienie pasów jest spowodowane błędem w produkcji elementu do 

regulacji pasa. Ten błąd dotyczy modelu Recaro Zero.1 z wyraźnie określonej 

partii produkcyjnej. Problem ten nie dotyczy innych produktów Recaro Child 

Safety. 

Recaro Child Safety jako odpowiedzialna firma postanowiła aktywnie wdrożyć 

program zastępczy. Klienci, którzy posiadają produkt o określonym numerze 

seryjnym, otrzymają bezpłatnie nowe fotele Recaro Zero.1. Do czasu 
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otrzymania nowego fotelika, posiadany fotelik powinien być używany 

wyłącznie w położeniu tyłem do kierunku jazdy. 

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 


