
OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU 

 

Spoštovane stranke obveščamo, da je bila za otroško jopico s kapuco 

in vezalkami, blagovne znamke MINIBINI (artikel št. 98975), v velikosti 

86, za starost 18 mesecev, poreklo in proizvodnja v Sloveniji, s strani 

Tržnega inšpektorata RS ugotovljena prisotnost vrvice v ovratnem 

delu oblačila, katere so prepovedane po standardu SIST EN 

14682:2015 in lahko predstavljajo nevarnost zadušitve med 

nošenjem in igro.  

Stranke, ki ste izdelek kupile naprošamo, da ga otroci ne uporabljajo 

več in da izdelek vrnete v prodajalno. Kupnina za izdelek vam bo v 

celoti povrnjena.  

 

 

 



OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU 

 

Spoštovane stranke obveščamo, da je bila za otroško jopico s kapuco 

in vezalkami, blagovne znamke MINIBINI (artikel št. 98975), v velikosti 

80, za starost 12 mesecev, poreklo in proizvodnja v Sloveniji, s strani 

Tržnega inšpektorata RS ugotovljena prisotnost vrvice v ovratnem 

delu oblačila, katere so prepovedane po standardu SIST EN 

14682:2015 in lahko predstavljajo nevarnost zadušitve med 

nošenjem in igro.  

Stranke, ki ste izdelek kupile naprošamo, da ga otroci ne uporabljajo 

več in da izdelek vrnete v prodajalno. Kupnina za izdelek vam bo v 

celoti povrnjena.  

 

 

 



OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU 

 

Spoštovane stranke obveščamo, da je bila za otroško oblekico 

blagovne znamke MINIBINI (artikel št. 98844), v velikosti 92 cm, za 

starost 24 mesecev, poreklo in proizvodnja v Sloveniji, s strani 

Tržnega inšpektorata RS ugotovljena prisotnost vrvice v ovratnem 

delu oblačila, katere so prepovedane po standardu SIST EN 

14682:2015 in lahko predstavljajo nevarnost zadušitve med 

nošenjem in igro.  

Stranke, ki ste izdelek kupile naprošamo, da ga otroci ne uporabljajo 

več in da izdelek vrnete v prodajalno. Kupnina za izdelek vam bo v 

celoti povrnjena.  

 

 

 



OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU 

 

Spoštovane stranke obveščamo, da je bila za otroško oblekico 

blagovne znamke MINIBINI (artikel št. 98844), v velikosti 98 cm, za 

starost 30 mesecev, poreklo in proizvodnja v Sloveniji, s strani 

Tržnega inšpektorata RS ugotovljena prisotnost vrvice v ovratnem 

delu oblačila, katere so prepovedane po standardu SIST EN 

14682:2015 in lahko predstavljajo nevarnost zadušitve med 

nošenjem in igro.  

Stranke, ki ste izdelek kupile naprošamo, da ga otroci ne uporabljajo 

več in da izdelek vrnete v prodajalno. Kupnina za izdelek vam bo v 

celoti povrnjena.  

 

 

 



OBVESTILO O NEVARNEM PROIZVODU 

 

Spoštovane stranke obveščamo, da je bila za otroško oblekico 

blagovne znamke MINIBINI (artikel št. 98844), v velikosti 104 cm, za 

starost 36 mesecev, poreklo in proizvodnja v Sloveniji, s strani 

Tržnega inšpektorata RS ugotovljena prisotnost vrvice v ovratnem 

delu oblačila, katere so prepovedane po standardu SIST EN 

14682:2015 in lahko predstavljajo nevarnost zadušitve med 

nošenjem in igro.  

Stranke, ki ste izdelek kupile naprošamo, da ga otroci ne uporabljajo 

več in da izdelek vrnete v prodajalno. Kupnina za izdelek vam bo v 

celoti povrnjena.  

 

 

 

 


