Кому: Державній службі України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту прав споживачів
вулиця Б. Грінченка, 1, Київ, Україна, 01001
Від: АККО Бренде Корпорейшн [АССО Brands
Corporation]
Контактні особи:
Микола Гелетій
Наталія Наконечна
Ольга Белякова
TOB «СіЕмЕс Камерон МакКенна ЕлЕлСі»
Тел. 044 391 33 77
mvkola.heletiv@cms-cmno.com

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції
від 20 червня 2019 р. № 20/05/19
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник
(розповсюджувач)

АККО Брендс Корпорейшн ГАССО Brands Corporation! («АККО»)

Адреса виробника
(розповсюджувача)

Лейк Ц ю р и х ,
United States]

Код виробника
(розповсюджувача)

Не застосовується

Назва продукції

(повне найменування)
іл л ін о й с .

Сполучені Штати Америки [Lake Zurich. Illinois.

(згідно з ЄДРПОУ)

Знищувачі документів (шредери) Rexel Promax моделей REX823 та RSX1035.
Його
розповсюдження
здійснювалося
торговельним
партнерам
розповсюджувачам в Україні з грудня 2016 року по травень 2019 року.
(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак)

Код згідно з ДКПП

Не застосовується
(для вітчизняної продукції)

Код згідно з
УКТЗЕД

Місцезнаходження
виробництва
Код країнивиробника
Кількість продукції,
номер партії

847290
(за наявності документального підтвердження класифікації товарів згідно з УКТЗЕД для
продукції іноземного виробництва)

Китай

ш
(згідно з ДСТУ 150 3166-1-2000 (код Альфа-2)

Кількість одиниць ПРОДУКЦІЇ, яка може не відповідати загальній вимозі щодо
безпечності продукції, для України становить приблизно 325.
(тільки для партії продукції)

Інформація про
ланцюги
постачання
відповідної
продукції

Продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності п р о д у к ц ії .
було вроблено у Китаї, у подальшому імпортовано до України та
розповсюджено торговельним партнерам і розповсюджувачам в Україні
протягом періоду з грудня 2016 року по травень 2019 року.

Не відповідає

Стаття 4 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»
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вимогам

№ 2736-УІ від 2 грудня 2010 року
(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті
заходи
забезпечення
безпечності
продукції

Через високий рівень обережності та з огляду на те. що АККО вважає своїм
найвищим пріоритетом безпеку споживачів. АККО самостійно вирішила
відкликати та замінити Відповідні Знищувачі на іншу модель знищувача
документів, на яких ця проблема не проявляється, на безоплатній основі.
Точкам роздрібної реалізації також буде повідомлено про не з проханням
поінформувати про цю програму своїх клієнтів і споживачів, які придбали
відповідні знищувачі.
Крім того. АККО підтверджує, що:
•

виробництво відповідних знищувачів припинено:

•

будь-які залишки у запасах АККО ізольовано: та

•

вона звернеться до торговельних партнерів з проханням виявити,
ізолювати та повернути відповідні одиниці.

В ідом ості про будьякі вжиті
обмежувальні
(коригувальні)
заходи стосовно
продукції

Державні органи України не вживали обмежувальні (коригувальні) заходи по
відношенню до продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо
безпечності продукції.

Якщо продукція
становить
серйозний ризик, у
повідомленні також
зазначається:

На основі власної оцінки ризику згідно стандартів законодавства ЄС. АККО
оцінює можливий ризик відповідної продукції як «середній". При цьому,
задля надання повної та всебічної інформації АККО добровільно розкриває
інформацію щодо секцій нижче.

повний опис
серйозного ризику

АККО стало відомо, що деякі з відповідних знищувачів можуть давати збій
під час експлуатації з ризиком опіку кистей, р у к або обличчя користувачів
або загоряння розташованих поблизу об’єктів, як наприклад меблів.
Попри те. що не було повідомлень про СУТТЄВУ шкоду майну або здоров’ю.
АККО все одно самостійно вирішила відкликати та замінити відповідні
знищувачі на безоплатній основі.

інша інформація,
н еобхідна для
відстеження
походж ення
продукції та її обігу
заходи, вжиті з
метою запобігання
ризикам, які
становить
продукція для
споживачів
(користувачів)

Відповідна продукція може бути ідентифікована за модельним номером
Така продукція має модельний номер КЕХ823 або К8Х1035 на
верхній правій стороні приладу.
ПРОДУКЦІЇ.

1. Споживачам буде повідомлено про програму заміни на окремому
міні-веб-сайті ГЬйр://КехеІРготахКер1асегпеп(.ехреі1іпдиігу.сот). Там
їм буде надано інструкції щодо того, як повністю вимкнути їхній
відповідний знищувач, аби забезпечити, щоб він був виведений з
експлуатації.
2. Після отримання АККО цідтвердження виконання цих кроків. АККО
організує надання споживачам знищувача документів на заміну
попереднього на безоплатній основі.
3. Повідомлення та посилання на цей окремий міні-веб-сайт також буде
на АККО веб-сайті http://RexelEurope.com.
4. Точкам роздрібної реалізації також буде повідомлено про це з
проханням поінформувати про цю програму своїх клієнтів і
споживачів, які придбали відповідні знищувачі.

інша інформація
про продукцію, яка
не відповідає
загальній вимозі
щодо безпечності
продукції

ВІДСУТНЯ

Представник__АККО__Брендс
[АССО Brands
Corporationi за довіреністю
(посада)
КорпореЙШН

^
- І / .......

-------Гелетій М.В,

.................... ~^іціали та прізвище посадової
'.' "'’С?U'
особи)

Д одатки:

1.
2.

Зображення знищувачів документів (шредерів) Rexel Promax моделей REX823 та RSX1035;
Копія довіреності на представництво інтересів АККО Брендс Корпорейшн ГАССО Brands
Corporationi.
(У зв’язку із тим, що апостилювання довіреності потребує певного часу у США і зважаючи на
бажання направити це повідомлення якомога швидше, до вказаного повідомлення надається
підписана її копія. Апостильована копія довіреності буде надана додатково у найбільш
можливі швидкі строки).

Додаток 1 до Повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо
безпечності продукції від 20 червня 2019 р. № 20/05/19

