
FAQ : Programa de substituição gratuita de colchão no carrinho PRIME como resposta da Kinderkraft 
aos resultados dos testes realizados pela Stiftung Warentest 

 

1.  Porque é que a Kinderkraft está a lançar um programa de substituição gratuita de colchões nos 
carrinhos carrinho PRIME E PRIME 2020?  

Os carrinhos PRIME foram testados em termos de segurança pela fundação Stiftung Warentest, que 
decidiu incluir nos seus testes de produtos os testes não padronizados de carrinhos, até agora realizados 
exclusivamente em brinquedos. Durante estes testes, nos colchões dos carrinhos (alcofas) foi detetada 
uma substância potencialmente perigosa - TCPP. Esta substância não está incluída nos requisitos de 
segurança europeus para carrinhos. Mas está incluída nas normas para brinquedos. 
 
Para a Kinderkraft, a qualidade e segurança dos seus produtos é uma prioridade, fazendo parte da 
política da marca. Todos os nossos produtos são submetidos a uma série de testes de segurança 
desenvolvidos em estreita cooperação com os principais institutos de investigação antes de serem 
admitidos à venda.  A fim de garantir a conformidade dos produtos com a rigorosa política de qualidade, 
estes são também verificados em etapas posteriores. 
 
 
Seguindo estes princípios, a marca Kinderkraft tomou duas decisões para elevar os padrões de 
segurança acima dos padrões europeus, a saber:  
a) para os carrinhos PRIME E PRIME 2020 com o número do lote KK20180730-KK20190528 e KK19026-6 
a KK20016-4 incentiva os clientes a registarem-se para uma substituição gratuita do colchão.  
b) Para os CARRINHOS PRIME DE OUTROS LOTES - a Kinderkraft introduziu alterações no desenho para 
excluir a presença do TCPP nos colchões. 
c) O carrinho PRIME LITE, enquanto novo produto da marca Kinderkraft, está completamente livre de 
TCPP desde o início da sua produção, pelo que este problema não lhe diz respeito. 

 
2. O programa inclui todos os carrinhos PRIME?  

O programa abrange apenas os carrinhos PRIME e PRIME 2020 dos lotes KK20180730-KK20190528 e 
KK19026-6 a KK20016-4.  O problema não diz respeito a carrinhos de outros lotes e carrinhos PRIME 
LITE. 
 

3. Onde devo comunicar o meu desejo de substituir o colchão do carrinho PRIME?  

A sua vontade de substituir o colchão deve ser comunicada diretamente ao fabricante, contactando-o 
através do formulário especial disponível em: https://safety-stroller.kinderkraft.com/ 

4. Como posso saber se o meu carrinho PRIME é elegível para o programa de substituição?  

Nós encorajamos os utilizadores a verificar se o colchão do seu carrinho é elegível para o programa. Isto 
pode ser feito através do preenchimento do formulário disponível no endereço: https://safety-
stroller.kinderkraft.com/ 

5. Onde posso encontrar o número de lote do carrinho?  

Esta número encontra-se na etiqueta, localizada no chassis do carrinho, do lado interior. 



6. Os modelos não abrangidos pelo programa de segurança são livres dessa substância?  

Todos os modelos dos carrinhos PRIME e PRIME 2020, exceto os do referido lote sujeito à verificação, 
são seguros para utilizadores. Para a marca Kinderkraft, a qualidade e a segurança dos seus produtos 
são uma prioridade. Todos os produtos são submetidos a uma série de testes de segurança 
desenvolvidos em estreita cooperação com os principais institutos de pesquisa antes de serem 
admitidos à venda. Gostaríamos de enfatizar que os modelos com números de lote diferentes dos 
indicados não têm o problema com o nível de TCPP ultrapassado. 

7. Que medidas foram tomadas em consequência da situação ocorrida com o carrinho Kinderkraft 
PRIME?  

Tendo em conta esta situação, a Kinderkraft tomou duas decisões:  
a) para os carrinhos PRIME E PRIME 2020 com o número do lote KK20180730-KK20190528 e KK19026-6 
a KK20016-4 incentiva os clientes a registarem-se para uma substituição gratuita do colchão.  
b) Para os CARRINHOS PRIME DE OUTROS LOTES - a Kinderkraft introduziu alterações no desenho para 
excluir a presença do TCPP nos colchões. 
c) O carrinho PRIME LITE, enquanto novo produto da marca Kinderkraft, está completamente livre de 
TCPP desde o início da sua produção, pelo que este problema não lhe diz respeito. 

 

Todos os Clientes interessados na substituição gratuita de colchões são convidados a preencher o 
formulário, que pode ser encontrado no link  
https://safety-stroller.kinderkraft.com/. O custo total da substituição, incluindo o envio, é suportado 
pela Kinderkraft. 

8. Quais são os próximos passos depois da inscrição no programa?  

A partir da receção da sua comunicação, a Kinderkraft compromete-se a coordenar o envio do colchão 
para o endereço indicado pelo cliente.  
Todos os custos são suportados pela Kinderkraft. 

9. Será que sou eu que tenho de enviar o meu colchão atual para a Kinderkraft se me inscrever no 
programa de substituição?  

Não, não precisa de enviar nenhum produto para a Kinderkraft depois de ter enviado a sua inscrição. No 
entanto, pedimos que corte o seu colchão atual e descarte-o para que mais ninguém o possa utilizar. 

10.  Posso usar o carrinho PRIME ou PRIME 2020 com o colchão atual sem me inscrever ao programa 
de substituição da Kinderkraft?  

A marca Kinderkraft lançou o programa de substituição gratuita de colchões para proporcionar aos pais 
e seus filhos um nível de segurança ainda mais elevado do que os padrões europeus. Isto porque a 
marca Kinderkraft faz da segurança das crianças a sua maior prioridade.  

No entanto, o carrinho PRIME cumpre todas as normas europeias exigidas para os carrinhos.  
Pode ser usado sem substituir o colchão. 

11. Quanto tempo leva o processamento do meu pedido? 

Fazemos todos os esforços para considerar e processar os pedidos o mais rapidamente possível. 
Receberá a sua remessa dentro de um prazo máximo de 10 dias úteis contados a partir da apresentação 
do seu pedido.  


