
Lindex tilbakekaller Disney Frozen 3-pk sokker

Vi har oppdaget at ett par av sokkene (Den med Anna motiv) i Disney Frozen 3-pk med artikkelnummer 833 7410285 5170 1611 dessverre
ikke oppfyller Lindex sine sikkerthetskrav. Sokkene inneholder en kjemikalie som finnes på Lindex sin liste over kjemikalier som ikke er tillatt.

Kjemikaliene som er oppdaget, er ikke tillatt når de brytes ned til stoffer som er mistenkt for å være kreftfremkallende. Det har bare blitt funnet
i en av våre leveranser av dette produktet, men for å være på den sikre siden oppfordrer vi alle kunder som har fått disse sokkene eller kjøpt
disse sokkene  å returnere dem til nærmeste Lindex-butikk med full refusjon.

Våre kunders sikkerthet, og våres produkters kvalitet er av høyeste prioritet for oss på Lindex, og vi har stort fokus på dette når vi lager våre
klær. Vi beklager at disse sokkene feilaktig har passert våre sikkertshetskontroller.

Tilbakekallingen gjelder kun sokker med artikkelnummer 833 7410285 5170 1611

Kunder som har spørsmål, kan ta kontakt med Lindex sin kundeservice:
e-mail: customerservice-se@lindex.com eller telefon: 800 45 332

For mer informasjon, kontakt:

Nina Haugen
Manager, Marketing & Merchandiser Norge   
Telefon:  22 47 84 17 
Mobil: 99 51 43 53
E-mail: nina.haugen@lindex.com

Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 480 butikker i 17 land. Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til



Lindex er en av Europas ledende motekjeder, med rundt 480 butikker i 17 land. Lindex sitt forretningskonsept er å tilby inspirerende og prisgunstig mote til
den moteinteresserte kvinnen. Sortimentet inneholder flere ulike konsepter innen damemote, barnemote, undertøy og kosmetikk. Mer enn halvparten av
Lindex sitt totale sortimentet kommer fra mer bærekraftige kilder, og Lindex har forpliktet seg til å nå 80 % innen 2020. "We Make Fashion Feel Good" er
Lindex sitt kommunikasjonskonsept, som tydelig formidler hva Lindex gjør og står for. Lindex er en del av den finsklistede Stockmann-gruppen. Mer
informasjon på http://www.lindex.com/no/


