
ODPOKLIC SAMOVAROVALNIH KOMPLETOV 
SCORPIO EASHOOK 

 
Odpoklic SCORPIO EASHOOK (L060BA00) samovarovalnih 
kompletov, ki so bili kupljeni posamično ali v sklopu seta KIT 
VIA FERRATA EASHOOK (K029DA00 in K029DA01), zaradi 
nevarnosti okvare na vratcih vponke. Izdelke, za katere velja 
ta odpoklic, takoj prenehajte uporabljati. 
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KIT VIA FERRATA EASHOOK  
K029DA00 K029DA01 

Odpoklicani izdelki 

Odpoklicani izdelki so: 

• SCORPIO EASHOOK L060BA00 samovarovalni komplet, ki je v prodaji samostojno; 
• KIT VIA FERRATA EASHOOK seti: K029DA00 in K029DA01 

Odpoklic zadeva samo samovarovalne komplete, ki so bili proizvedeni in dobavljeni po 
1.1.2021 in imajo serijske številke med 21A 0000000 000 in 21I 9999999 999. 



 

Okvara izdelka 

Ti izdelki imajo okvaro: v redkih primerih vratica vponke ostanejo odprta in se ne zaprejo več 
samodejno. Uporaba vponke z odprtimi vratci ne zagotavlja varnosti uporabnika v primeru padca.  

Vaš samovarovalni komplet je predmet tega odpoklica 

Če imate samovarovalni komplet SCORPIO EASHOOK, ki ga zadeva ta odpoklic, tudi če deluje 
ustrezno, ga takoj prenehajte uporabljati in ga vrnite naši lokalni poprodajni službi  (TREKING-ŠPORT 
d.o.o.). Ponujena vam bo zamenjava ali vračilo kupnine, vrnili vam bomo tudi stroške pošiljanja. Prav 
tako delamo vse, kar je v naši moči, da bo prodaja spet stekla v začetku aprila 2022. 

 

FAQ 

Kje najdem serijsko številko mojega samovarovalnega kompleta? 

Nahaja se  na etiketi znotraj torbice za samovarovalni komplet. 

 

Ali naj pogledam serijsko številko samovarovalnega kompleta SCORPIO EASHOOK ali 
vponk? 

Gledati morate na serijsko številko svojega samovarovalnega kompleta, ne vponk.  

Katere samovarovalne komplete SCORPIO zadeva ta odpoklic?  

https://www.petzl.com/sfc/servlet.shepherd/version/download/068680000066NN8AAM


Predmet odpoklica so vsi SCORPIO EASHOOK samovarovalni kompleti L060BA00, prodani 
posamično ali kot del KIT VIA FERRATA EASHOOK seta (K029DA00 in K029DA01), s serijsko 
številko samovarovalnega kompleta med 21A 0000000 000 in 21I 9999999 999. 

Predmet tega odpoklica 

 

SCORPIO EASHOOK 
L060BA00 proizvedeni in dobavljeni v letu 2021 s serijsko številko samovarovalnega 

kompleta med 21A 0000000 000 in 21I 9999999 999 

Niso predmet tega odpoklica 

 

 

SCORPIO VERTIGO samovarovalni komplet Predhodna verzija SCORPIO EASHOOK 
samovarovalnega kompleta 



  

Kaj naj storim, če je moj samovarovalni komplet predmet tega odpoklica? 

Takoj prenehajte uporabljati vaš samovarovalni komplet in se obrnite na lokalno poprodajno službo 
(TREKING-ŠPORT d.o.o.) za zamenjavo ali vračilo kupnine.  

Sem uporabnik samovarovalnega kompleta in želim prejeti vračilo kupnine; kakšen znesek 
bom dobil povrnjen?  

Za vaš samovarovalni komplet boste prejeli nadomestilo po proizvajalčevi priporočeni maloprodajni 
ceni v vaši državi.  

Ali je ta okvara povzročila kakršno koli poškodbo pri uporabnikih?  

Do danes nismo bili seznanjeni s kakršno koli telesno poškodbo, ki bi nastala kot posledica te napake.  

Kupil sem VIA FERRATA EASHOOK KIT; katero serijsko številko naj pogledam, da preverim, 
ali je moj samovarovalni komplet predmet odpoklica? 

Preverite serijsko številko vašega samovarovalnega kompleta. Vaš samovarovalni komplet je 
predmet tega odpoklica, če je njegova serijska številka med 21A 0000000 000 in 21I 9999999 
999. 

Kdaj bodo SCORPIO EASHOOK samovarovalni kompleti spet na voljo ? 

Delamo vse, kar je v naši moči, da bi ponovno začeli prodajo v začetku aprila 2022. 
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