
Často zadávané otázky (FAQ): Program bezplatnej výmeny matraca v kočíkoch PRIME, ako odpoveď 
značky Kinderkraft na výsledky testov, ktoré realizoval ústav Stiftung Warentest 

 

1. Prečo Kinderkraft organizuje program bezplatnej výmeny matracov v kočíkoch PRIME A PRIME 
2020?  

Bezpečnosť kočíkov PRIME testoval ústav Stiftung Warentest. Ústav sa rozhodol v rámci vykonávaných 
produktových testov vykonať v kategórii kočíkov nadštandardné testy, ktoré sa doteraz vykonávali 
výhradne v kategórii hračiek. Počas týchto testov boli v matracoch kočíkov (vaničiek) detegované 
potenciálne nebezpečné látky TCPP. Tieto látky nie sú zahrnuté v európskych bezpečnostných 
požiadavkách pre kočíky. Sú však zahrnuté v normách pre hračky. 
 
Pre Kinderkraft sú kvalita a bezpečnosť výrobkov prvoradé a sú súčasťou politiky značky. Všetky naše 
výrobky pred uvedením do predaja prechádzajú radom bezpečnostných testov, ktoré sú vypracované v 
úzkej spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi.  V súlade s prísnou politikou kvality, aby bola 
zaručená zhoda výrobkov,, sú výrobky kontrolované aj v ďalšej fáze. 
 
Vzhľadom na tieto zásady sa značka Kinderkraft rozhodla prijať dve rozhodnutia  umožňujúce zvýšiť 
bezpečnostné štandardy presahujúce európske normy, preto: 
a) v prípade kočíkov PRIME A PRIME 2020 zo sérií č. KK20180730 – KK20190528, ako aj od KK19026-6 do 
KK20016-4, zákazníkom odporúča, aby požiadali o bezplatnú výmenu matraca.  
b) v prípade KOČÍKOV PRIME Z INÝCH VÝROBNÝCH SÉRIÍ – značka Kinderkraft zaviedla konštrukčné 
zmeny tak, aby vylúčila prítomnosť TCPP v matracoch. 
c) Kočík PRIME LITE, ako nový výrobok značky Kinderkraft, od začiatku jeho výroby neobsahuje látky 
TCPP, a preto sa ho vyššie uvedený problém netýka. 

 
2. Týka sa program všetkých kočíkov PRIME?  

Program sa týka iba kočíkov PRIME a PRIME 2020 zo sérií KK20180730 – KK20190528 a od KK19026-6 do 
KK20016-4. Kočíkov z iných sérií, ako aj kočíka PRIME LITE, sa tento problém netýka. 
 

3. Kde mám požiadať o výmenu matraca do kočíka PRIME?  

Žiadosť o výmenu matraca musíte nahlásiť priamo výrobcovi prostredníctvom špeciálneho formulára, 
ktorý je dostupný na adrese: https://safety-stroller.kinderkraft.com/ 

4. Ako môžem skontrolovať, či sa program výmeny týka aj môjho exempláru kočíka PRIME?  

Používateľom odporúčame, aby skontrolovali, či sa matrac z ich kočíka kvalifikuje na program výmeny. 
Môžu to urobiť vyplnením formulára, ktorý je dostupný na adrese: https://safety-
stroller.kinderkraft.com/ 

5. Kde je uvedené číslo série kočíka?  

Číslo série je uvedené na etikete, ktorá je umiestnená na vnútornej strane rámu kočíka. 

6. Modely, ktoré bezpečnostný program nezahŕňa, neobsahujú túto látku?  

Všetky modely kočíkov PRIME a PRIME 2020, okrem kočíkov z predmetných sérií, sú pre používateľov 
bezpečné. Pre značku Kinderkraft sú kvalita a bezpečnosť výrobkov prvoradé. Všetky výrobky pred 



uvedením do predaja prechádzajú radom bezpečnostných testov, ktoré sú vypracované v úzkej 
spolupráci s poprednými výskumnými ústavmi. Chceme podotknúť, že modely, ktoré majú iné sériové 
číslo než vymenované, nemajú problém s prekročením TCPP. 

7. Aké opatrenia boli prijaté v súvislosti s modelom kočíka PRIME značky Kinderkraft?  

Vzhľadom na vzniknutú situáciu značka Kinderkraft prijala dve rozhodnutia: 
a) v prípade kočíkov PRIME A PRIME 2020 zo sérií č. KK20180730 – KK20190528 a od KK19026-6 do 
KK20016-4 odporúča zákazníkom, aby požiadali o bezplatnú výmenu matraca.  
b) v prípade KOČÍKOV PRIME Z INÝCH VÝROBNÝCH SÉRIÍ – značka Kinderkraft zaviedla konštrukčné 
zmeny tak, aby vylúčila prítomnosť TCPP v matracoch. 
c) Kočík PRIME LITE, ako nový výrobok značky Kinderkraft, od začiatku jeho výroby neobsahuje látky 
TCPP, a preto sa ho vyššie uvedený problém netýka. 

 

Všetkých zákazníkov, ktorí majú záujem o výmenu matraca, prosíme o vyplnenie formulára, ktorý je 
na adrese:  
https://safety-stroller.kinderkraft.com/.  Všetky náklady súvisiace s výmenou a zásielkou hradí 
Kinderkraft. 

8. Aké sú ďalšie kroky po prihlásení do programu a po vyplnení formulára?  

Kinderkraft sa od momentu prijatia žiadosti zaväzuje koordinovať zásielku matraca na zákazníkom 
uvedenú adresu.  
Všetky náklady hradí Kinderkraft. 

9. Musím zaslať pôvodný matrac do sídla Kinderkraft, keď sa prihlásim do programu výmeny?  

Nie, keď požiadate o výmenu, nemusíte Kinderkraft vrátiť žiadne výrobky. Avšak prosíme, aby ste 
pôvodný matrac znešškodili a zlikvidovali tak, aby ho už nikto nemohol použiť. 

10. Môže sa kočík PRIME alebo PRIME 2020 používať s pôvodným matracom bez požiadania 
Kinderkraft o jeho výmenu?  

Značka Kinderkraft vyhlásila program bezplatnej výmeny matraca, aby rodičom a ich deťom zaručila ešte 
vyššiu, nadštandardnú úroveň bezpečnosti, presahujúcu požiadavky európskych bezpečnostných 
noriem. Je to tak, pretože značka Kinderkraft pokladá bezpečnosť najmladších za svoju najvyššiu prioritu.  

Avšak kočík PRIME spĺňa všetky požiadavky európskej normy pre kočíky.  
Môže sa používať bez nutnosti výmeny matraca. 

11. Ako dlho trvá posúdenie žiadosti? 

Robíme všetko preto, aby sme žiadosti posúdili a realizovali čo najrýchlejšie. Rozhodnutie vám zašleme v 
priebehu 10 pracovných dní od zaslania žiadosti.  

 


