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DOBROVOLNÉ STAŽENÍ Z PRODEJE  

TLUMIČ PÁDU NA ZAJIŠTĚNÝCH CESTÁCH VIA FERRATA TORQ 2 
KÓD PRODUKTU 03983 

VÝROBNÍ SÉRIE č. 800940 
 

Mnichovo Hradište, březen 2019 
 
Na základě nezávislého testu iniciovaného orgánem dozoru  ILNAS v Lucemburku, jehož výsledek 
je zveřejněn v záznamu Evropské komise č. A12/0398/19 dne 22. února 2019, se společnosti RP 
Climbing s.r.o. (výrobce a vlastník ochranné známky OCÚN) rozhodla provést dobrovolné svolání z 
trhu pro produkt Via ferrata Torq 2, artikl číslo 03983. 
 
Tato akce se týká pouze výrobní série č. 800940, která byla vyrobena v časovém období 25. dubna 
– 30. května 2018. 
 
Nezávislý test byl proveden akreditovanou zkušebnou a certifikačním orgánem APAVE Sudeurope 
SAS za použití postupů předepsaných normou EN 958:2017. Při dynamickém testování bylo 
naměřeno mírné zvýšení nárazových sil, které překračovaly hodnoty definované normou o 15-20%. 
Všechny ostatní požadavky normy EN 958:2017 (tj. ČSN EN 958:2017) byly v souladu se 
stanovenými mezními hodnotami a výrobek splnil požadavky na statickou pevnost po provedení 
dynamických zkoušek.  
 
Naše společnost přezkoumala výsledky zkoušek a provedla hloubkovou analýzu rizik pro 
přezkušovaný produkt. Výsledkem této analýzy je, že výrobek pro uživatele nepředstavuje žádné 
potenciální riziko. Abychom zaručili, že veškeré OOP uvedené naší společností na trh splňují 
požadavky platné evropské legislativy, rozhodli jsme se pro svolání výrobní série č. 800940 z trhu. 
 
Identifikace produktu: 
Název: VIA FERRATA TORQ 2 
Artikl číslo produktu: 03983 
Číslo výrobní série: 800940 
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Umístění čísla výrobní série na produktu: 
 Pokud je prvních 6 číslic: 800940  
 jedná se o výrobní sérii, která je svolávána 

 
 

  
 
 
Jak produkt můžete vrátit: 
 

1. Prosíme, kontaktujte náš zákaznický servis: info@ocun.com (+420 326 211 716) 
2. Na uvedený e-mail zašlete vyplněný formulář. 
3. Produkty zabalte a do balíčku vložte kopii formuláře, který jste odeslali na náš e-mail. Na 

balík napište adresu příjemce: RP Climbing s.r.o., Hrnčířská 1557, 295 01 Mnichovo 
Hradiště  

4. Prosíme, vyfoťte nebo nascanujte účtenku o zaplacení odeslaného balíčku. A pošlete 
společně s vaším číslem účtu na info@ocun.com  
Částku za balíček vám převedeme na účet. 

5. Ihned poté, co obdržíme váš produkt, provedeme rychlou kontrolu a vyměníme ho za nový. 
6. V případě, že jste zakoupili tento výrobek v setu společně s úvazkem nebo helmou. 

Prosíme, zašlete zpět pouze Via-ferrata set samostatně. 

S pozdravem 
Váš OCÚN Tým 
 

VF TORQ 2 

Art.  03983 
Batch: 800940 

Barcode: 
 

8 591804 634611 


