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dTest varuje před nebezpečnou autosedačkou Chicco Kiros. Propadla  
v bezpečnostních testech 

Spotřebitelská organizace dTest upozorňuje spotřebitele na závažná pochybení zjištěná 
laboratoří ADAC v rámci testu dětských autosedaček. Dětská autosedačka Chicco Kiros 
i-Size, která je určena pro děti od narození do 13 kilogramů, při čelním i bočním 
nárazovém testu naprosto selhala.  

V obou případech v okamžiku nárazu došlo k vytržení sedačky z isofixové základny 
Kiros i-Size. Video z testu je k dispozici na našich webových stránkách ZDE. 
Model Chicco Kiros podle informací dTestu teprve vstupuje na trh a nelze očekávat, že 
by byl příliš rozšířený. Pokud však víte o někom, kdo daný model zakoupil, ADAC 
důrazně doporučuje nepoužívat sedačku společně se základnou, ale raději ji poutat 
bezpečnostním pásem vozidla. 
Výrobce autosedačky přislíbil, že koncové bude uživatele informovat o možných rizicích. 
Prodané kusy chce od maloobchodů i spotřebitelů získat zpět a zdarma jim nabídnout 
bezvadnou základnu sedačky.  
Podle informací od výrobce bylo zatím distribuováno 1 984 sedaček. Závadné kusy lze 
jasně identifikovat podle homologačního štítku (030059) a data výroby na štítku 
(DOM YY-MM-DD od 19/11/23 do 20/11/19). 
Spotřebitelé, kteří si autosedačku zakoupili, mohou výrobce kontaktovat s žádostí  
o výměnu prostřednictvím jeho webových stránek www.chicco.com/en/product-
recalls.html.  
 

 

 

 

Kontakty pro média: 
Michal Mikoláš, mikolas@dtest.cz, tel.: +420 605 420 644 
 
 
 
 
 
 
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem 
spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, 
varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva 
účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) 
a evropské spotřebitelské organizace BEUC. 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní 
mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu 
volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se 
tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají. 

https://www.dtest.cz/clanek-8727/autosedacka-chicco-kiros-selhala-v-bezpecnostnich-testech
mailto:korbeliusova@dtest.cz

