3M Fall Protection

3833 SALA Way
Red Wing, MN 55066

DBI-SALA Lad-Saf™ Terugroepactie van de kabelmof:
Herinnering

Geachte 3M-klant
Op 30 augustus heeft Capital Safety/3M (“3M”) vrijwillig de originele Lad-Saf™-kabelmof
teruggeroepen en is een programma gestart om de originele kabelkokers te vervangen door de volledig
nieuw ontworpen X2- en X3 Lad-Saf-kabelmoffen van de volgende generatie. De terugroepactie vereist
dat gebruikers van de originele Lad Saf-kabelmoffen onmiddellijk stoppen met het gebruik van de
originele Lad Saf-kabelmoffen en ze in quarantaine bewaren. De volledige tekst van de terugroepactie
kunt u teruglezen op www.LadSafRecall.com.
Bezitters van originele Lad Saf-kabelmoffen hebben de keuze om een van de voordelen te ontvangen voor
alle originele Lad-Saf-kabelmoffen die ze in bezit hebben.
1. Een gratis, nieuwe X2- of X3- Lad-Saf-vervangende kabelmof; or
2. Een terugbetaling ter waarde van USD 200.
Duizenden bezitters van originele Lad-Saf-kabelmoffen hebben al gebruikgemaakt van de terugroepactie
en hun keuze ontvangen. Als u dat nog niet gedaan heeft, ga dan nu naar www.LadSafRecall.com om uw
keuze kenbaar te maken en te ontvangen. De procedure is geheel gratis en eenvoudig.
Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar Info@LadSafRecall.com of bel naar 1-833-Lad-Saf1 (1833-523-7231). 1
Wij danken u voor uw steun en klandizie!
Frank Courtemanche, Global Quality Manager, 3M Fall Protection,
3/10/2017
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Bellers buiten de Verenigde Staten en Canada dienen eerst de landcode te kiezen, gevolgd door het nummer van
Lad Saf1. Iemand die vanuit Nederland belt kiest eerst +1, gevolgd door het nummer 833-523-7231. Het callcenter
beschikt over medewerkers die Engels en Spaans spreken en is bereikbaar van 9 uur tot 17 EDT. Mensen die bellen,
alleen een andere taal dan Engels of Spaans spreken en alleen kunnen bellen buiten de bereikbaarheidstijden, kunnen
ons het beste een e-mail versturen naar Info@LadSafRecall.com. Bellers buiten de Verenigde Staten dienen
rekening te houden met hogere telefoonkosten.

