
PROGRAMA DE REVISÃO E ATUALIZAÇÃO GRATUITA 
DO SRI ULTIMAX ISIZE

Estimado cliente, 

Gostaríamos de informá-lo acerca dos resultados publicados recentemente pelo Consórcio Eurotest sobre o SRI Concord Ultimax iSize. 
Entendemos perfeitamente a preocupação que causada pela publicação deste relatório e, é por esse motivo, que a Concord 
deseja informar que a cadeira Ultimax iSize cumpre com a estrita normativa europeia iSize ECE R129/02, oferecendo os mais 
elevados padrões de Segurança exigidos.   

Além disso, a Concord quer que saiba que o Eurotest é um teste elaborado por um consórcio europeu composto por associações de 
consumidores, clubes automobilísticos e laboratórios, que tem como principal objetivo incentivar os fabricantes de Sistemas de 
Retenção infantil a melhorarem os seus produtos para lá da Normativa vigente. 

No entanto, a Concord também vai mais além da própria homologação e detetou que o plástico não havia sido injetado sob 
as mesmas condições estabelecidas e, portanto, não supera o nível fixado pelo consórcio do Eurotest, com quem sempre 
colaborámos ativamente naqueles produtos suscetíveis de melhoria e indo mais além da normativa.  

Ainda e cumprindo a estrita normativa europeia iSize ECE R129/02 e não afetando a segurança da criança em caso de aci-
dente, a Concord proporciona aos seus clientes a opção de atualização da cadeira Ultimax iSize. É por isso que pôs em marcha 
um amplo dispositivo para facilitar a localização e revisão deste modelo através do programa de rastreabilidade por códigos de série. 

O usuário pode verificá-lo neste sistema. Concord também coloca à disposição do cliente o e-mail ultimaxisize@groupjane.com, onde 
pode consultar se a sua cadeira precisa de ser atualizada. Basta fornecer o número que aparece na base da plataforma Isofix. 

No caso de a sua cadeira precisar de revisão, a Concord entrará em contacto consigo o mais brevemente possível para 
proceder à atualização. Entretanto pode continuar a usar normalmente o sistema de retenção infantil, já que não apresenta nenhuma 
anomalia.  

Ainda assim, e como não pode deixar de ser, aproveitaremos esta informação para continuar a melhorar os nossos produtos e retificar 
todas aquelas partes e componentes suscetíveis de melhoria, de modo a obter as máximas pontuações a que os nossos clientes estão 
habituados.
 
Continuaremos a informá-lo pontualmente sobre os resultados e medidas tomadas relativamente à otimização dos nossos produtos.

Atentamente, 
Concord

http://concord.es/test/
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