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OŚWIADCZENIE DYSTRYBUTORA MARKI CYBEX NA RYNKU POLSKIM
FIRMY BABY LAND
W SPRAWIE OPUBLIKOWANEGO TESTU
Szanowni Państwo,
Chcielibyśmy podkreślić, że produkt pokazany w filmie udostępnionym na kanale You Tube przez
Britax UK nie jest fotelikiem marki Cybex.
Foteliki marki Cybex wyglądające wizualnie podobnie do testowanego fotelika, wyposażone są
w zupełnie inną konstrukcyjnie, regulowaną osłonę tułowia.
Głównym celem i istotą kultury firmy CYBEX jest wprowadzanie na rynek fotelików
samochodowych wyposażonych w najnowocześniejsze technologie, które zapewniają najwyższe
bezpieczeństwo i maksymalną ochronę dzieciom w każdego typu wypadku na drodze.
Ponadto celem i elementem polityki handlowej firmy Cybex jest dostarczanie wyczerpujących
informacji na temat swoich produktów bez niepokojenia klientów i oczywiście bez publicznego
oczerniania innych firm na rynku.
Firma Cybex szanuje wszystkich graczy na rynku, którzy także szanują jej pracę i poświęcają
swoje starania, aby poprawić bezpieczeństwo dzieci w ruchu ulicznym.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące fakty:
Wszystkie produkty CYBEX spełniają wszystkie legislacyjne normy (ECE R-44/04 i inne).
Aby został dopuszczony do użytku, fotelik musi zostać przetestowany w następujących
rodzajach wypadków:
ZDERZENIE CZOŁOWE: uderzenie przy prędkości ok. 50 km/h
ZDERZENIA TYLNE: przy prędkości ok. 30 km/h
DACHOWANIE: tutaj symulowane jest dachowanie
Fotelik nie może być używany w samochodzie ani wprowadzony na rynek, jeżeli nie
przejdzie wszystkich przewidzianych przez prawo testów.
Odkąd powstał CYBEX, wszystkie jego foteliki samochodowe były poddawane niezależnym testom
przeprowadzanym przez wiodące i uznane na świecie organizacje konsumenckie. CYBEX może
z dumą twierdzić, że jest jednym z niewielu producentów fotelików samochodowych, który
regularnie zdobywa najwyższe oceny w zakresie bezpieczeństwa swoich produktów. Oceny te
są przyznawane przez takie organizacje jak ADAC, Stiftung Warentest, Auto Bild, Auto Motor und
Sport i Auto Zeitung z Niemiec, RACE z Hiszpanii, “Which?” z Wielkiej Brytanii Quo “Que Choisir”
z Francji – aby wymienić tylko niektóre.
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Na przestrzeni lat badania przeprowadzone przez prestiżowe instytucje oraz organizacje
konsumenckie niezaprzeczalnie potwierdziły, że najbezpieczniejszym sposobem przewożenia
niemowląt i małych dzieci jest:
1.
przewożenie tyłem do kierunku jazdy, a zaraz po nim jest
2.
przewożenie w fotelikach z osłoną tułowia – która jak napompowana poduszka
powietrzna powoduje równomierny rozkład sił działających w czasie zderzenia na całej
powierzchni osłony. A więc suma sił działających w czasie wypadku jest znacznie mniejsza
niż w przypadku fotelika z szelkami bezpieczeństwa.
Foteliki z osłoną tułowia regularnie otrzymują najwyższe oceny w testach Stiftung Waretest
i ADAC i są jednymi z najwyżej ocenianych w swoich grupach. W testach Stiftung Warentest
z lat 2007-2012 trzy najwyżej oceniane foteliki w grupie I to foteliki z osłoną tułowia.
Wśród fotelików, które rosną razem z dzieckiem z grupy I/II/III wyższość fotelików z osłoną tułowia
jest jeszcze bardziej wyraźna – 9 z 10 najwyżej ocenianych fotelików jest wyposażonych w to
rozwiązanie i uzyskuje doskonałe rezultaty w kategorii bezpieczeństwo w czasie wypadku.
W zeszłym roku w teście 06/2012 po raz pierwszy od wielu lat Stiftung Warentest oraz ADAC
przyznały fotelikowi z grupy I ocenę „BARDZO DOBRY” w kategorii bezpieczeństwo w czasie
wypadku – był to zwycięzca testu 2012, fotelik CYBEX Juno-fix (grupa I), czyli FOTELIK Z OSŁONĄ
TUŁOWIA!
Statystycznie nieznane są nam przypadki wypadków, w których brały udział dzieci siedzące w
foteliku z osłoną tułowia i doznałyby one poważnych lub śmiertelnych obrażeń w czasie
dachowania.
Podkreślamy, że w całej historii firmy CYBEX nie znamy przypadku, gdy dziecko ucierpiałoby lub
zginęło w foteliku CYBEX w takim wypadku, jak pokazano na filmie.
WNIOSKI
Firma Cybex, jak każdy odpowiedzialny producent fotelików, dąży do tego aby jej foteliki
samochodowe w maksymalnie możliwy sposób chroniły dziecko w różnego rodzaju kolizjach
drogowych.
Mamy nadzieję, że udało nam się wyjaśnić wątpliwości, które pojawiły się w związku z tą sprawą.
Życzymy wszystkim bezpiecznego podróżowania, bez względu na to, jakiej marki fotelik wybrali.
Oczywiście będziemy szczęśliwi, jeżeli wybierzecie foteliki CYBEX, tak jak wszyscy pracownicy firmy
Cybex , którzy przewożą w nich swoje dzieci.
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