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                                                                      zo dňa   7.1. 2010   
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Dňa 26.10.2009  bol na podnet   zákazníka    odobratý kočík BUMBLERIDE –INDIE TWIN  
SEAGRASS 2009 – SKU 184 186 000 70916  z predajne  DVOJČÁTKA CZ – OSTRAVA  www.dvojčátka.cz
Kočík bol odobratý na základe  podnetu   nespokojného zákazníka   ktorý, od začiatku kúpy nebol spokojný 
s viacerými doplnkami a prevedením celkového typu INDIE TWIN .  

Zákazník  podal na Českú obchodnú inšpekciu podnet na preverenie  kočíka  BUMBLERIDE INDIE TWIN
 a ako  základné  nedostatky uviedol  :
   
-dôvod závady na zadnej brzde 
-nevyhovujúce fusakonánožníky 
-problém s odermi  na rukách 

Podľa protokolu   ITC Zlín, vyšli všetky  uvádzane nedostatky ako vyhovujúce   t.j.   NEGATÍVNE 
 Nedostatok ,  ktorý uvádza  ITC Zlín   je v rozpore  s vydanými certifikátmi  nezávislých  renomovaných 
spoločností      SGS – ŠVAJČIARSKO protokol č. HL0365A/2008  www.sgs.com  a INTERTEK  protokol 
TWNH00013298   www.intertek.com  , ktoré vlastní spoločnosť BUMBLERIDE SAN DIEGO – USA.  

ITC Zlín uviedla nedostatky  s certifikátom EN 1888  a to nasledovne  : 

Bod 6.  Konštrukcia   
6.1.1Miesta zovretia a stlačenia 
V pásme dosahu  nesmú byť nijaké miesta zovretia alebo stlačenia medzi pohyblivými časťami , ktoré sa 
môžu priblížiť na menej  ako 12 mm okrem prípadu keď sa kočík  rozkladá na používanie  , sklápa alebo keď 
ho opatrovník nastavuje / napríklad : nastavenie opierky nôh , operadla , obojstranných rukovätí a pod./ 
Spojenie hrán a okrajov sa musia zaobliť podľa článku  6.1.3 ak je ich vôľa väčšia ako 5 mm . 

Toto je úplné znenie  normy EN 1888 a tu je rozpor  s testovaním  podľa ITC Zlín   ktoré  vydalo stanovisko
k tomuto bodu ako -  NEVYHOVUJE  . 
Miesto kde  by mohlo prísť k stlačeniu a zovretiu prstov uvádza ITC Zlín napojenie striešok , medzery medzi 
nimi sú menšie ako 12 mm  .                                Obr .1   - ITC Zlín  

 

http://www.intertek.com/
http://www.sgs.com/
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Podľa certifikátov  ktoré  vlastní spoločnosť BUMBLERIDE INC  je medzera i po sklopení striešok väčšia ako je 
12 mm .Naše namerane   hodnoty  153  mm . Striešky nemajú  sklápací mechanizmus na polohy a tým nie je 
možné i po  úplnom  sklopení   vytvoriť medzeru menšiu ako 12 mm . Zábrana celkovej konštrukcie kočíka 
nedovolí sklopenie  striešky  pod 12 mm . Obr . 2 – 

6.1.2.1 Požiadavky   
V pásme dosahu  nesmú byť nijaké rúrky s otvoreným koncom  , výčnelky , diery , nedotiahnuté podložky , 
rýchloupínacie matice , matice alebo štrbiny  , v ktorých môžu uviaznuť detské prsty alebo časť tela. 

a/ Aby sa zabránilo uviaznutiu prstov v pásme dosahu nesmú byť pri meraní podľa článku 6.1.2.3 nijaké 
prístupne  medzery , otvory alebo diery so šírkou väčšou ako 5 mm a menšou ako 12 mm  , ak ich hĺbka nie 
je menšia ako 10 mm . Táto požiadavka nepatrí pre zádržný systém /madlo / 

Toto je tiež úplne znenie normy EN 1888 a tiež je tu rozpor s testovaním podľa ITC Zlín , ktoré vydalo 
stanovisko k tomuto bodu ako – NEVYHOVUJE 
 
Štrbina  vobec nemala byť meraná nakoľko sa  tu jedná o nepohyblivú časť   a otvory na uchytenie madla 
ITC Zlín vydal iba stanovisko so znením ,  v otvoroch bočnej plastovej polohovacej kulisy a v niektorých 
miestach , ktoré sú súčasťou rámu podvozku boli medzery zistené  väčšie ako 5 mm a menšie ako 12 mm 
s hĺbkou väčšou ako 10 mm . 
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Tuto je rozpor s o stanoviskom ITC Zlín podľa bodu 6.1.1 kde štrbina  na pripevnenie madla  nie je 
posudzovaná podľa tohto charakteru. 
Týmto je jasne , že pri každom používaní kočíka je nutné mať  pripevnené predné madlo ktoré danú štrbinu 
vyplní  obr. 1 

 

Ak by sa kočík používal bez prídavného madla slúžia   na poťahoch dolu zospodu  textilné chrániče 
ktoré sa pripevnia buď ku konštrukcii alebo k poťahu kočíka . Túto skutočnosť nebral / alebo zabudol 
a nevšimol si  / inštitút pre testovanie ITC ZLÍN .  obr . 2 + obr .3 



TEL ++421 35 6591 363 TEL/FAX ++421 35 650 81 61/60  rolsit@stonline.sk, , e-mail:

I O 36524531 Č ,  Č: , DI  SK 2020143587 VUB NOVE ZÁMKY 1205018153 / 0200 CSOB HODONIN 223965862 / 0300 , 

M.R. TEF NIKA 34  KOMJATICE 941 06 Š Á ,  , Slovenská republika

                                                                                           
                                                                                                                                                                           4/4 
6.1.3.Hrany , hroty a rohy 
V pásme dosahu musia byť hrany , hroty a rohy buď zaoblene s minimálnymi polomermi , alebo 
Ak vyčnievajú zo steny s hrúbkou ako 4 mm , musia spĺňať aspoň jednu z týchto požiadaviek :
-musia byť zaoblené 
-musia byť zahnuté  , zatočene alebo v tvare špirály alebo 
-musia byť chránené plastovým povlakom alebo iným zodpovedným spôsobom . 

Tento bod pri testovaní pri ITC Zlín  VYHOVEL  a bola to aj jedna z reklamovaných dotazov od. 
zákazníka

Musíme podotknúť   i testovania ktoré, boli vyhovujúce a neboli zverejnene  Českou obchodnou inšpekciou.
Kočík bol testovaný i na  ťažké kovy a obsah ftalátov   ktorý vyšiel  v ITC Zlín vo vyhovujúcich hodnotách . 
VYHOVEL  . Prikladáme tabuľku výsledkov : 

      PARAMETER Jednotka Výsledok merania   Limit 
Obsah étrového extrektu  %hm   28,3   - 
Obsah  DEHP – CAS 117-81-7 % hm  0,005 Max 0,1 
Obsah  DBP –   CAS  84-74-2 % hm  <0,003 Max 0,1 
Obsah  BBP -    CAS 85-68-7 % hm  <0,001 Max 0,1 
Obsah  DOP -   CAS  117 – 84 -0 % hm  <0,001 Max 0,1 
Obsah  DINIP -CAS 285531202 %hm  <0,005 Max 0,1
Obsah DIDP –CAS 26761-40-0 % hm  <0,005 Max 0,1 

Z Tabuľky a z meraní je zrejme že testovaný kočík vyhovel vo všetkých  bodoch a nie kontaminovaný .

Záver  a vyjadrenie sa k správe ČOI a protokolu ITC Zlín . 

Nakoľko bol testovaný iba jeden kočík a to na podnet  nespokojného zákazníka  kočík bol označený 
ČOI ako rizikový  výrobok . Nebol zaradený do typov výrobkov nebezpečný a z toho vyplýva že je  možné ho 
ďalej používať a predávať . Doteraz ešte nebolo vydane žiadne  rozhodnutie ČOI  o nedostatkoch 
a o celkovom posúdení kočíka a jeho nedostatkoch čiže ani nenadobudlo právoplatnosť .  
Nakoľko postupom a urýchlenými konaniami  ČOI  prišlo k poškodeniu  dobrého mena   našej spoločnosti , 
a značky BUMBLERIDE ako i finančnej ujme ,   právny zástupcovia  BUMBLERIDE INC – SAN DIEGO  podnikli 
odvolanie  proti Českej republike  t.j.  Českej obchodnej  inšpekcii a k výsledkom protokolu  ITC Zlín . 

Spoločnosť Rolsit Trading Slovakia  s.r.o  touto cestou ubezpečuje všetkých našich zákazníkov , ktorý si 
zakúpili  kočíky  BUMBLERIDE INDIE TWIN  2009 na predajných miestach v ČR alebo SK , že sú v súlade a plne 
vyhovujú podľa európskej normy EN 1888 e nevytvárajú žiadne nebezpečenstvo a riziko  pri používaní 
kočíkov  pre deti . Nie sme si vedomí že by spoločnosť BUMBLERIDE porušila a nejako ohrozila 
deti  pre ktoré  je kočík určený . Samozrejme že Vás budeme informovať na našom portáli  o celom priebehu 
a výsledkoch   v celej tejto záležitosti a naša spoločnosť  doloží ďalší nezávislý  certifikát a 
znalecký posudok od znalca  v príslušnom  odbore .

Tomáš Vašek – konateľ spoločnosti                                                          Silvia Vašeková – konateľ spoločnosti 
Rolsit Tr. Slovakia s.r.o                                                                                 Rolsit Tr. Slovakia  s.r.o 
                                                                                                                         Matka  30 mesačných dvojičiek 
                                                                                                                         a uživatel kočíka viac ako 20 mesicov 
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