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V Praze dne 1, 7, 2016
IIZDR 42]1at2a161avz

luinis|ersivo Zdravotaictvi postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečno§ti Výrobkú
sb., Ve žnénipozdě]ších předpisů, stanovíjako nebezpeč.ý tento výrobek:

č 102/2001

vapu.ŤM, EAN; 6944509901520 (kód neexi9tuje}
dle dolepe.é etikety: LAHEV NA VoDU, EANi ,to50o17035077 (kód neexistuje)
Výrobce/ Distrlb!to.: neuVedeno
ze.ně púvodL; čína
Dovožce (dlé nabýVncího dokladu}: ]\,4OL§TA s,i.o, soukenická 2oa2n, 110 oo Praha 1.
0 774671 (spoječnost se n a da n é ad rese n€vys kytuje)
Prodejce: KVlDo oZECH sE, solrkenická 208217, 110 0a P:€.ha 1Č:27g4la11
(provozovna: VaDNA,cz, 533 14 Kladluby nad Labem 12)
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Popi§ výrobku: Jedná se o láhev Ve formě plasaovóho §áčku lůznébarvy (če.aá, oranžová, růžová,
f]alová, modré) sbJlým p|astovým uzávěrcň o rczmércch 26x11 cnr. Láhev je př]pevněna na
papkovém kartonu zaba]ená v celofánu, Na láhvi je uvedeno bi]ýrn písmem
'VapUť, Na kaňonu je
lovněž nápis ,,Vapuť', ob.ázkový náVod k použiti, zemé půVodU a angl|cké texly. Na dolepené etikeiě
je uvedén popis výrobku, neexistuj:ci EAN kód, zerně půVodu, kód |TE]\,4| TL,241, upozo.nění Není
,
pro dltě do 3 ]et, symbol Zeleného bodu, piklogram o Fevhodnosti Výrobku pro dětj do 3 Jei.
recyk ačni symbol, symbo] nabádající k šetrnénru Vztáhu k žjvoinimu prosiředi (pikiogiam
basketbalisty' ) Dolepená et]kela překnýVá neexistující EAN kóíj:694450990152o
,,

odl]vodněni: Nebyl splněn požadavek článku 15, odst, 1písrn. c) néřizen' Evropského parlanrent!
a Rady (És)a. 1g35l20a4 (dále jen ,,nařizení') !ikajícíse uvedenj jména nebo obchodního jména a

obou případech adresy nebo sídla Výrobce, zpracovate e n€bo prodejce odpovědného Za uvedení
1ěchio Výrobkú na trh v lánci spoleóenslví, Nebyl splněn požadavek článku 17 nařížení,týkajicí se
nutno§ti zaj štěnísledovatelno§ťive všech íázich procesu, kvůl usnadněni konko]y, stažení Vadných
Výrobků, ínformovanosti §potFebitele a vymezenI odpovědnosti, Nebyl sp nén požadavek č]ánku 16
V

nařízeni, týkajícíse povinností předloženi pisemného prohlášení, že Výrobky jsou

V

sol]ladu

s predpisy, které se na ně Vziahuji, Tylo Výlobky tak ne]sou bezpečnéVe §mys|U § 3 od§l. 2 zákona
o obecné bezpečno§iiVýrobků č, 102/2001 sb,, Ve Znění poždějšíchpředpisů,

Riziko pro spotřebiielé §počlvá Vtom, že výrobky byiy uvedeny na lrh, an]ž by by|o Známo, zda
§pl]iljí zdravotni požadavky (např, migrace karcinogen.ich látek, složení, podmjnky pot]žiti).
Vyvěšeno na ijiednldesku dne:
svéšeno Z úřední desky dne:
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