
FAQ : Bezplatný program výměny matrace pro kočárek PRIME jako odpověď Kinderkraft na 
výsledky testů provedených institucí Stiftung Warentest 

 

1. Z jakého důvodu Kinderkraft organizuje program bezplatné výměny matrace v kočárku PRIME A 
PRIME 2020?  

Kočárky PRIME byly testovány na bezpečnost institucí Stiftung Warentest, která se rozhodla zahrnout do 
svého výzkumu výrobků nestandardní testy pro kategorii kočárků, které se dosud prováděly pouze na 
hračkách. Během těchto testů byla zjištěna potenciálně nebezpečná látka TCPP v matracích kočárků 
(gondol). Tyto látky nejsou zahrnuty do evropských bezpečnostních požadavků na kočárky, jsou. 
zahrnuty do norem pro hračky. 
 
Pro společnost Kinderkraft je kvalita a bezpečnost výrobků prioritou a je součástí politiky této značky. 
Před uvedením na trh prochází všechny naše výrobky řadou bezpečnostních testů vyvinutých v úzké 
spolupráci s předními výzkumnými ústavy. Aby byla zajištěna shoda výrobků, jsou v souladu s přísnou 
politikou kvality ověřovány také v pozdější fázi. 
 
V souladu s těmito zásadami značka Kinderkraft přijala dvě rozhodnutí, které umožňují zvýšení 
bezpečnostních norem nad evropské normy, a tedy: 
a) v případě kočárků PRIME A PRIME 2020 s číslem šarže KK20180730-KK20190528 A KK19026-6 DO 
KK20016-4, vyzývá zákazníky, aby se přihlásili na bezplatnou výměnu matrace. 
b) v případě KOČÁRKŮ PRIME Z JINÝCH VÝROBNÍCH ŠARŽÍ - Kinderkraft zavedl konstrukční změny s cílem 
vyloučit přítomnost TCPP v matracích. 
c) Kočárek PRIME LITE jako nový produkt značky Kinderkraft je od začátku výroby zcela zbavený látek 
TCPP, takže uvedený problém se ho už netýká. 

 
2. Zahrnuje program všechny kočárky PRIME?  

Program se vztahuje pouze na kočárky PRIME a PRIME 2020 z výrobní šarže KK20180730-KK20190528 a 
KK19026-6 ažo KK20016-4. Kočárků z jiné výrobní šarže a kočárku PRIME LITE se tento problém již 
netýká. 
 

3. Kde bych měl/a nahlásit žádost o výměnu matrace pro kočárek PRIME?  

Žádost na výměnu matrace je třeba nahlásit přímo výrobci, prostřednictvím zvláštního formuláře 
dostupného na adrese: https://safety-stroller.kinderkraft.com/ 

4. Jak zkontrolovat, zda můj kočárek PRIME podléhá programu výměny?  

Doporučujeme uživatelům si zkontrolovat, zda se matrace z jejich kočárku  kvalifikuje doa tohoto  
programu. To lze provést vyplněním formuláře, který je k dispozici na adrese: https://safety-
stroller.kinderkraft.com/ 

5. Kde najdu číslo šarže kočárku?  

Číslo šarže najdete na štítku umístěném na rámu kočárku z vnitřní strany. 

6. Modely, které nejsou zahrnuty do bezpečnostního programu, tuto látku neobsahují?  



Všechny modely kočárků PRIME a PRIME 2020, mimo vybrané šarže podléhající ověření, jsou pro 
uživatele bezpečné. Pro značku Kinderkraft je kvalita a bezpečnost jejích výrobků prioritou. Před 
uvedením na trh procházejí všechny výrobky řadou bezpečnostních testů vyvinutých v úzké spolupráci 
s předními výzkumnými ústavy. Chtěli bychom zdůraznit, že modely s jiným číslem šarže, jak je uvedeno 
výše, nemají žádný problém s překročením TCPP. 

7. Jaké kroky byly učiněny v důsledku situace s modelem kočárku Kinderkraft PRIME?  

V důsledku této situace značka Kinderkraft přijala dvě rozhodnutí: 
a) pro kočárky PRIME A PRIME 2020 s číslem výrobní šarže KK20180730-KK20190528 a  KK19026-6 až 
KK20016-4  vyzývá zákazníky, aby se přihlásili k bezplatné výměně matrace. 
b) pro KOČÁRKY PRIME Z JINÉ VÝROBNÍ ŠARŽE - Kinderkraft zavedl konstrukční změny s cílem vyloučit 
přítomnost TCPP v matracích. 
c) Kočárek PRIME LITE jako nový produkt značky Kinderkraft je v celém  průběhu výroby zcela zbavený 
látek TCPP, takže uvedený problém se ho netýká. 

 

Všechnyi Zákazníky, kteří mají zájem o bezplatnou výměnu matrace, prosíme o vyplnění formuláře, 
který je k dispozici na tomto odkazu  
https://safety-stroller.kinderkraft.com/. Celkové náklady výměny spolu s přepravou pokrývá 
Kinderkraft. 

8. Jaké jsou další kroky po přihlášení se do programu a vyplnění formuláře?  

Kinderkraft se od okamžiku přijetí oznámení zavazuje koordinovat zaslání matrace na adresu uvedenou 
zákazníkem. 
Všechny náklady nese Kinderkraft. 

9. Pokud se přihlásím do výměnného programu, musím poslat aktuální matraci zpět do společnosti 
Kinderkraft ?  

Ne, po odeslání formuláře nemusíte do Kinderkraft posílat žádné výrobky. Prosíme o poškození soušasné 
matrace a její likvidaci tak, abyji už nikdo znovu nepoužíval. 

10. Mohu používat kočárek PRIME nebo PRIME 2020 s mou současnou matrací, bez kontaktování 
Kinderkraft pro výměnu těchto položek?  

Značka Kinderkraft ohlásila bezplatný program výměny matrace, který má rodičům a jejich dětem 
poskytnout ještě vyšší, nadstandardní úroveň bezpečnosti ve vztahu k evropským normám. Je to proto, 
že značka Kinderkraft klade bezpečnosti nejmenších dětí nejvyšší prioritu. 

Nicméně, jkočárek PRIME  splňuje všechny požadované evropské normy pro kočárky. 
Může se používat  bez nutnosti výměny matrace. 

11. Jak dlouho trvá zpracování žádosti? 

Vyvíjíme veškeré úsilí na to, abychom Vaše žádosti zpracovali a realizovali co nejrychleji .. Vaši zásilku 
obdržíte nejpozději do 10 pracovních dnů od podané žádosti.  

 


