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Til forhandlere og berørte forbrugere, der har købt Norma Jaktmatch kaliber .308 WIN

Dato: 13. august 2014

VIGTIG SIKKERHEDSMEDDELELSE - TILBAGEKALDELSE AF NORMA
JAKTMATCH KALIBER .308 WIN
Tilbagekaldelse af Norma Precision AB Jaktmatch patron .308 WIN 9,7gram / 150 grains –
Norma varenummer 20176220 – Normark varenummer 3110017622 produceret i perioden
februar 2014 til maj i 2014.
Norma Precision AB har for nylig opdaget, at et parti af Norma Precision ABs Jaktmatch patroner i kaliber .308 WIN kan være behæftede med fejl. Denne produktionsfejl kan forårsage, at
kuglen sætter sig fast i løbet, hvilket igen kan føre til løbssprængning og personskade ved det
efterfølgende skud.
Sikkerhed er en topprioritet for Norma Precision AB. Det pågældende produkt opfylder ikke
Norma Precision ABs høje standarder for kvalitet og funktion, og på baggrund af dette, igangsætter Norma Precision AB og Normark Denmark A/S nu en frivillig tilbagekaldelsesprocedure
for at sikre, at disse patroner trækkes fra markedet.
Patronerne, som er omfattet af denne tilbagekaldelse, har følgende LOT numre:
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LOT nummeret er trykt på både den ydre karton og samt på indersiden af låget i 50-styks
æsken.
LOT nummer
S14L17

S14L17

Bemærk venligst, at såfremt din træningsammunition ikke er forsynet med et af disse LOT
numre, kan du trygt fortsætte med at anvende denne.
Hvordan kan risikoen minimeres?
Produkterne med ovennævnte LOT numre bør ikke anvendes og skal returneres til købsstedet, eller til den nærmeste butik, der sælger ammunition. Skytter opfordres til generelt altid
at kontrollere, at riffelpiben er fri for fremmedlegemer eller aflejringer, før der afgives skud.
Procedure for tilbagekaldelse af fejlbehæftet træningsammunition
Personer, der er i besiddelse af Norma Jaktmatch træningsammunition i kaliber .308 WIN med
ovennævnte LOT numre skal returnere disse til købsstedet eller til den nærmeste butik, der
sælger ammunition. Norma Precision AB i samarbejde med Normark Denmark A/S vil hurtigst
muligt ombytte den fejlbehæftede træningsammunition.
Personer, der er i besiddelse af disse fejlbehæftede patroner, skal øjeblikkeligt stoppe med at
anvende denne ammunition og returnere den til en af vore forhandlere.
Hvis du, efter at have læst denne information, har spørgsmål vedrørende ovenstående, bedes
du kontakte din forhandler eller Normark Denmark A/S på telefon 8711 4170 eller via mail
info@normark.dk
Norma Precision AB og Normark Denmark A/S beklager dybt ulejligheden og takker for, at alle
implicerede assisterer i at gøre denne tilbagekaldelse til en succes.
Denne tilbagekaldelse omfatter ikke andre patroner/ produkter fra Norma Precision
AB end dem, der er beskrevet i denne sikkerhedsmeddelelse.
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