
Onlangs is Shimano Benelux BV op de hoogte gesteld van het feit dat, in tegenstelling
tot stricte contractuele specificaties, bepaalde PRO, SHIMANO en SAINT fietshand-
schoenen, gefabriceerd door Shimano’s leverancier in Pakistan, sporen bevatten van
Benzidine die de vastgestelde EU-normen overschrijden.   

Als voorzorgsmaatregel heeft Shimano besloten tot een vrijwillige terugroep
van alle PRO, SHIMANO en SAINT fietshandschoenen voorzien van een label
dat aangeeft dat deze in Pakistan gemaakt zijn of als deze helemaal geen
label hebben.

Fietshandschoenen die een label hebben dat aangeeft dat ze elders gemaakt zijn 
vallen buiten deze terugroep. Het label kunt u vinden aan de binnenzijde van de
handschoenen.

Als u in het bezit bent van een paar handschoenen die onder deze terugroep val-
len, of als u hier niet zeker van bent, moet u direct met het dragen van deze hand-
schoenen stoppen en vervolgens naar een SHIMANO / PRO dealer gaan of Shimano’s
onderstaande website bezoeken voor meer informatie betreffende een vergoeding:

http://cycle.shimano-eu.com

U kunt tevens onderstaand telefoonnummer bellen van maandag t/m vrijdag 
tussen 8.30 ‘s ochtends en 17:00 ‘s middags:

0341-272 300

Shimano Benelux BV
Industrieweg 24
8071 CT Nunspeet 
Netherlands 

VRIJWILLIGE TERUGROEP
van PRO, SHIMANO en SAINT fietshandschoenen

Enkele voorbeelden.

Het label met opschrift ‘Pakistan’
bevindt zich aan de binnenzijde van
de handschoenen. Handschoenen
zonder labels aan de binnenzijde
vallen ook onder deze terugroep.

BELANGRIJKE PRODUCT-VEILIGHEIDSINFORMATIE
N

L



Hierbij retourneer ik onderstaand artikel:

Merk handschoen: PRO
SHIMANO
SAINT

Lever de ingevulde coupon samen met de handschoenen in kwestie, in bij uw dealer
of stuur deze direct naar Shimano distributeur:

Shimano Benelux BV
T.a.v. afdeling Service & Garantie
Industrieweg 24 
NL-8071 CT Nunspeet
Phone: +31-(0)341-272 300

CONSUMENTEN COUPON
Vrijwillige terugroep
PRO, SHIMANO en SAINT fietshandschoenen

NL

DETAILS AFZENDER

*Naam / Voornaam

*Straat / Nummer

*Postcode / Plaats Tel.: voor mogelijke vragen

*Rekeningnummer *Bankcode

*Bank *Rekeninghouder

Datum / Handtekening

* Verplichte velden

Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van deze terugroep. Ze zullen niet voor andere
doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

Gebruik, indien u meerdere paren handschoenen wilt terugsturen, voor elk paar een nieuwe
coupon.

De aankoopprijs (aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant) wordt gecrediteerd op
onderstaande rekening:
(N.B. de overmaking via de bank kan enkele weken duren. Hartelijk dank voor uw begrip.) 



Uw kwitantie

Hierbij retourneer ik onderstaand artikel:

Merk handschoen: PRO
SHIMANO
SAINT

Lever de ingevulde coupon samen met de handschoenen in kwestie, in bij uw dealer
of stuur deze direct naar Shimano distributeur:

Shimano Benelux BV
T.a.v. afdeling Service & Garantie
Industrieweg 24 
NL-8071 CT Nunspeet
Phone: +31-(0)341-272 300

CONSUMENTEN COUPON
Vrijwillige terugroep
PRO, SHIMANO en SAINT fietshandschoenen

NL

DETAILS AFZENDER

*Naam / Voornaam

*Straat / Nummer

*Postcode / Plaats Tel.: voor mogelijke vragen

*Rekeningnummer *Bankcode

*Bank *Rekeninghouder

Datum / Handtekening

* Verplichte velden

Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van deze terugroep. Ze zullen niet voor andere
doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

Gebruik, indien u meerdere paren handschoenen wilt terugsturen, voor elk paar een nieuwe
coupon.

De aankoopprijs (aanbevolen verkoopprijs van de fabrikant) wordt gecrediteerd op
onderstaande rekening:
(N.B. de overmaking via de bank kan enkele weken duren. Hartelijk dank voor uw begrip.) 


