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Bästa Trek-kund! 

Tack för ditt köp nyligen av Trek Farley. Enligt vårt register har du köpt  
någon av följande modeller:
 • 2014 Farley
 • 2014 Farley ramset
 • 2015 Farley 6
 • 2015 Farley 6 ramset

Ett litet antal av dessa cyklar har tyvärr tillverkats med en felaktigt  
monterad gaffel. Den felaktigt monterade gaffeln kan påverka inpassningen  
mot styret så att hjulet svänger oväntat och orsakar en omkullkörning. Om  
detta händer kan du råka ut för en allvarlig olycka. 

Din säkerhet är mycket viktig för oss. Om din cykel berörs av det här meddelandet  
byter Trek helt kostnadsfritt ut gaffeln. Det här brevet innehåller viktig information  
om vilka åtgärder du förväntas vidta i det fall du har köpt någon av ovan angivna  
modeller av cykel eller ramset.

BERÖRDA MODELLER
Endast angivna cyklar med modellår 2014 och 2015 berörs. På följande sida visas hur berörda modeller kan identifieras.

ANVÄND INTE CYKELN INNAN GAFFELN HAR KONTROLLERATS
Om framhjulet svänger oväntat kan du råka ut för en allvarlig olycka. Använd inte cykeln innan din återförsäljare har kontrollerat 
gaffeln och bedömt om den omfattas av denna återkallelse.

TREKS ÅTGÄRDER FÖR ÅTERKALLADE CYKLAR
Om din cykel omfattas av återkallelsen byter Trek, via din Trek-återförsäljare, ut cykelns framgaffel. En ny gaffel monteras i 
matchande färg och åtgärden är helt kostnadsfri för dig. 
Dessutom kommer du att efter utbytet få ett presentkort från Trek, värt 1000 SEK, som kan användas vid köp av Treks produkter.
Kontakta Treks återförsäljare om du har frågor.

TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT EN TREK-CYKEL
Vi ber om ursäkt för eventuella besvär som detta problem kan orsaka dig. Vi värdesätter dig som kund och vill att du ska trivas 
med din Trek-cykel. När din Trek-cykel återigen är i bästa skick hoppas vi att du fortsätter att ha roligt med din nya cykel. 

Informationen i det här brevet är framtagen i samarbete med den amerikanska myndigheten för konsumentproduktsäkerhet (Consumer Product Safety Commission). Kontakta din Trek-

återförsäljare om du har frågor om innehållet i brevet.

MEDDELANDE OM ÅTERKALLELSE  
AV SÄKERHETSSKÄL
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TABELL BERÖRDA MODELLER
 • 2014 Farley
 • 2014 Farley ramset
 • 2015 Farley 6
 • 2015 Farley 6 ramset

2014 FARLEY OCH RAMSET

2015 FARLEY 6 OCH RAMSET

Ramens överrör  
är märkt med  

"FARLEY"


