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[International] 

Compania IKEA retrage de pe piață pastele
PASTAÄLGAR și PASTAÄLGAR FULLKORN

Compania IKEA anunță că produsele PASTAÄLGAR și
PASTAÄLGAR FULLKORN, comercializate în cadrul Magazinului cu
Delicatese Suedeze, pot conține soia, informație care nu este menționată
pe etichetele acestora.

Clienții care doresc să returneze produsele sunt așteptați la magazinul IKEA
din Zona Comercială Băneasa, unde vor primi înapoi întreaga sumă plătită.

Teste recente realizate asupra produselor PASTAÄLGAR și PASTAÄLGAR FULLKORN au
arătat că acestea pot conține soia. Produsul este sigur pentru toate persoanele care nu
sunt alergice sau sensibile la soia.

Soia poate declanșa reacții alergice consumatorilor care prezintă intoleranță la acest
aliment. Orice risc cu privire la siguranța clienților este inacceptabil pentru Compania
IKEA, de aceea retrage preventiv de pe piață PASTAÄLGAR, paste în formă de elan, și
PASTAÄLGAR FULLKORN, paste în formă de elan din făină integrală. Clienții care
prezintă o sensibilitate la soia sau care doresc să returneze produsele din alte motive
vor primi înapoi întreaga sumă plătită.

Magazinul IKEA din București a vândut 10.833 de bucăți din ambele produse începând
cu luna mai 2011, la prețul de 10,5 lei și nu a primit nicio sesizare de la clienți.

Clienții care doresc să returneze produsele sunt invitați la departamentul Relații Clienți
din magazin, începând chiar de astăzi, 1 octombrie 2014, unde vor primi detalii despre
procedura de retur.

IKEA este o companie de retail mobilier și decorațiuni, de origine suedeză, fondată în
1943 de Ingvar Kamprad. Marca IKEA a fost înregistrată în 1943, în Suedia.
Majusculele din denumirea IKEA provin din inițialele numelui fondatorului: Ingvar
Kamprad, numelui fermei unde a crescut: Elmtaryd, și numelui satului în care se găsea
ferma: Agunnaryd. Compania IKEA deținea, în august 2014, peste 355 de magazine în
40 de țări sau teritorii, dintre care 40 de magazine erau francize deținute de alte
companii decât IKEA Group.

Magazinul IKEA din România a fost al 253-lea deschis în a 35-a țară, pe 21 martie
2007. Până în luna martie 2010 a fost operat în sistem de franciză locală, iar după
aceea IKEA România a devenit parte din IKEA Group. Detalii pe www.IKEA.ro.

Viziunea IKEA
Să creăm o viață de zi cu zi mai bună pentru cât mai mulți oameni.

Misiunea IKEA
Să oferim o gamă largă de produse de mobilier, accesorii și decorațiuni pentru casă -
funcționale și cu un design de calitate, la prețuri atât de scăzute încât cei mai mulți
oameni să și le poată permite.
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