3M Fall Protection

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066

Recall da capa DBI-SALA Lad-Saf™: Aviso

Prezado cliente da 3M:
Em 30 de agosto de 2016, a Capital Safety/3M (“3M”) fez o recall voluntário da capa Lad-Saf™
original e lançou um programa para substituir as capas originais pela próxima geração
completamente reprojetada de capas Lad-Saf X2 e X3. O recall exige que os usuários das capas
Lad-Saf parem de usar e coloquem em quarentena todas as capas Lad-Saf originais
imediatamente. O aviso de recall completo está disponível em www.LadSafRecall.com.
Os proprietários de capas Lad-Saf originais podem optar por um destes benefícios para cada capa
Lad-Saf original que possuírem:
1. Uma capa Lad-Saf X2 ou X3 nova e gratuita para substituição.
2. Ou um reembolso de US$ 200.
Milhares de proprietários de capas Lad-Saf originais já participaram com sucesso do recall e
receberam os benefícios do recall. Se você ainda não participou, acesse www.LadSafRecall.com
agora e solicite seus benefícios do recall. O processo é completamente grátis e fácil.
Se você tiver dúvidas, pode enviar um e-mail para Info@LadSafRecall.com ou ligar para 1-833Lad-Saf1 (1-833-523-7231). 1
Obrigado por seu apoio contínuo!
Frank Courtemanche, gerente de qualidade global, 3M Fall Protection.
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As pessoas que ligarem de fora dos Estados Unidos e do Canadá primeiro devem digitar seus códigos para ligações
internacionais e, então, o número 1-833-Lad-Saf1. Por exemplo, a pessoa que estiver ligando do Reino Unido digita
00-1-833-523-7231. A central de atendimento conta com representantes que falam inglês e espanhol das 9h às 17h
EDT (Horário de verão do leste do EUA). As pessoas que desejarem se comunicar com o programa em um idioma
que não seja inglês nem espanhol, e/ou em um horário diferente durante o dia, podem enviar um e-mail para
Info@LadSafRecall.com. Tarifas para ligações de longa distância podem ser cobradas de pessoas que ligarem de
fora dos Estados Unidos.

