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FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA 

PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE 

PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI 

 
 

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA 
(COMPANIILE) care primesc formularul de notificare 

Autoritatea/Contactul 
Numele/Adresa/Telefon/Fax/ 
E-mail/Website 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia  
Consumatorilor / Direcţia Generală  

Supraveghere Piaţă / Serviciul Produse şi  
Servicii Alimentare şi Nealimentare / Adresa:  
B-dul Aviatorilor, Nr. 72, Sector 1, Bucureşti /  
Tel.: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311  

0188 / Website: www.anpc.ro 

Identificarea companiilor 
notificate si rolul lor in 
vanzarea produsului 

Producator: DECATHLON SA  
 

Distribuitor: ROUMASPORT SRL 

Sectiunea 2: Detalii despre  PRODUCATOR/DISTRIBUITOR 

Producatorul sau 
reprezentantul  
producatorului/Distribuitorul  
care completeaza formularul 

Producator: DECATHLON SA  
Franta 4, Boulevard de Mons – 59650 Villeneuve 

d’Ascq 
Distribuitor: ROUMASPORT SRL 

Bd. Iuliu Maniu nr. 546 – 50, sector 6, Bucuresti 

Numele, Functia, Adresa, 
Telefon, Fax, E-mail, 
website ale persoanei de 
contact 

Romain Codron, jurist, Boulevard de Mons nr. 4, 
Villeneuve D’Ascq, 59665, Franta / Ioana Stefania 

Anghel, director sportiv B’TWIN, Bd. Iuliu Maniu nr. 
546 – 560, sector 6, Bucuresti, 0214085000, 

ioanastefania.anghel@decathlon.com 

Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate 

Categoria. Sortimentul sau 
marca. 
Numele modelului 
(modelelor) sau Codul de 
bare/CN 
Tariful.Tara de origine 

 

Retragerea privește modele bTwin menționate mai jos 

comercializate în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 august 

2018. 

 

Ciclism –> Ciclism oras –> Biciclete oras –> 

BICICLETĂ B'ORIGINAL 500 
https://www.decathlon.ro/bicicleta-boriginal-500--

id_8301530.html 
 

Ciclism –> Ciclism oras –> Biciclete oras –> 
B’TWIN VTC B’ORIGINAL 700 EU 

https://www.decathlon.co.uk/boriginal-700-hybrid-bike-
id_8302943.html  
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Ciclism –> Ciclism oras –> Biciclete oras –> 
BICICLETĂ POLIVALENTĂ B'ORIGINAL 900 

SUSPENSIE INTEGRALĂ  
https://www.decathlon.ro/bicicleta-boriginal-900--

id_8388285.html 
 

Ciclism –> Ciclism oras –> Biciclete oras –> 
BICICLETĂ POLIVALENTĂ B'ORIGINAL 500  

https://www.decathlon.ro/bicicleta-boriginal-500--
id_8521632.html 

 
Ciclism –> Ciclism oras –> Biciclete oras –> 
BICICLETĂ POLIVALENTĂ B'ORIGINAL 900 

https://www.decathlon.ro/bicicleta-boriginal-900--
id_8522088.html 

 

Descrierea/Fototografia 
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Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL 

Descrierea pericolului si 
posibila afectare a 
sanatatii/sigurantei si 
estimarea riscului si 
evaluarile realizate 

B'TWIN a detectat un defect în ceea ce privește 
apărătoarea pentru apă/noroi din față. În timpul 

utilizării, apărătoarea pentru apă/noroi din față poate, 
în unele cazuri, să blocheze roata și să provoace o 

cădere. 

Inregistrarea accidentului  
(accidentelor)  

În Franța au fost 3 accidente pentru clienți.  
Autoritatea franceză a fost informată despre această 

problemă de 1 client. 
Auto-control bTwin a eșuat. 

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse 

Tipuri/ Scopul/ Durata 
actiunii (actiunilor) si 
masurilor de precautie si 
identificarea companiei 
responsabile 

Actiunea de retragere voluntara se desfasoara pana pe 
12.07.2019  

 
Retragerea a fost anuntata de Producator la nivel 
european la organismul corespunzator din cadrul 

Comisiei Europene. Numărul notificării este 2019_2321 
 

Fiecare client care are produsul inregistrat pe cardul 
de fidelitate Decathlon va fi contactat prin poștă sau pe 

e-mail. Deasemenea, un anunt privind retragerea 
produsului va fi afisat in magazinele Decathlon din 

România si pe website-ul www.decathlon.ro 
 

Această defecțiune poate fi corectată printr-o 
reparație, vom invita clienții afectați să meargă în 

magazine pentru realizarea acesteia. Costurile 
reparației vor fi suportate de către producător. 

 



RECHEMARE PRODUS

Va multumim pentru increderea acordata in momentul in care ati achizitionat bicicleta: B'Original bike B'twin
In urma testelor de calitate a produsului, B'Twin a constatat posibilitatea unui defect la aparatoare. In mers, in unele situatii, 
aparatoarea poate bloca roata si cauza o cazatura.

Aceasta notificare va priveste in mod direct.

Siguranta clientilor nostri este esentiala pentru noi, iar imbunatatirea produselor este o prioritate, tocmai de aceea B'Twin recheama 
modelele B'Original vandute in perioada 01 Ianuarie 2016 - 31 August 2018 (modelele sunt enumerate mai jos):

Va solicitam sa nu mai folositi bicicleta daca nu a fost reparata!

Acest defect poate fi reparat, asadar va rugam sa veniti cu bicicleta in cel mai apropiat magazin Decathlon, iar un tehnician de la 
Atelier va repara cu prioritate aparatoarea.

Our customer relations center is at your disposal to answer all your questions on : 021 408 5005
Luni - Duminica intre 09.00 - 20.00

Marca B'win isi cere scuze pentru inconvenientele create si va multumeste pentru intelegere.

Aurélie Le Rolland
leader B'twin

4 bvd de mons 
59400 Villeneuve d'ascq cedex 

France

A se afisa pana la: 12/07/2019

Decathlon SA, limited liability company (société anonyme) with capital of 10,350,000 euros - 4 bd de Mons BP 299 - 59665 Villeneuve d’Ascq Cedex - Lille Metropole Trade and 
Companies Register number 306 138 900


