
 

Wezwanie do niespożywania/wycofania ze sprzedaży partii piwa  

Stella Artois w butelce 330ml 

 Przedłużenie okresu dobrowolnego wycofania z rynku ograniczonej liczby 330ml zielonych 

butelek piwa jako środek ostrożności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów 

(w nawiązaniu do wcześniejszego powiadomienia). 

 

Producent piwa AB InBev, za pośrednictwem UDH - dystrybutora w Polsce, w najwyższej trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
konsumentów, wezwał do wycofania z polskiego rynku produktu 330ml piwa Stella Artois Export oznaczonego jak niżej, 
który może zawierać bardzo małe kawałki szkła.  

Wadliwy produkt oznaczony jest następująco (na czarnym polu, na tylnej etykiecie): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butelki potencjalnie dotknięte wadą dotyczą dostawcy zewnętrznego, który produkuje tylko niewielką ilość butelek dla 
browaru Stella Artois w skali światowej. Przedłużenie okresu wycofywania ww. opakowań jest wynikiem proaktywnego 
działania Producenta i jego staranności, aby z rynku zostały usunięte wszystkie butelki z ewentualnymi wadami, mając na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa konsumentów.  

Wykryta wada polega na możliwości odłamania się małych fragmentów szkła przy otwarciu kapsla i prawdopodobieństwu 
ich wpadania do piwa.  

 

W załączeniu zdjęcia z dokładnym umiejscowieniem odpowiednich kodów produkcyjnych. 

Oznaczenie jest w dwóch liniach 

W pierwszej linii:  Best Before Date, oznacza termin minimalnej trwałości 

(dzień/miesiąc/rok) 
01/02/2019 = 1 lutego 2019 

 
Druga linia oznacza numer partii produkcyjnej i godzinę 

Numer partii to  49 lub 52  

Następne cztery cyfry oznaczają godziny i minuty. 

 

 
 

 

 

 

 

Best before end: 18/01/19 52 22:00-23:59 

Best before end: 19/01/19 52 00:00-23:59 

Best before end: 20/01/19 52 00:00-01:00 

Best before end: 15/02/19 49 01:00-23:00 

Best before end: 06/03/19 49 11:00-23:59 

Best before end: 07/03/19 49 00:00-23:59 

Best before end: 08/03/19 49 00:00-01:00 



 

 

 

W załączeniu zdjęcia z dokładnym umiejscowieniem odpowiednich kodów produkcyjnych na kartonie. 

 

 

    Oznaczenia należy szukać na boku kartonu. 

 

Oznaczenie jest w dwóch liniach 

W pierwszej linii:  Best Before Date, oznacza termin minimalnej trwałości  

(dzień/miesiąc/rok) 
01/02/2019 = 1 lutego 2019 

 

 

 

Druga linia oznacza numer partii produkcyjnej i godzinę 

Numer partii to  49 lub 52  

Następne cztery cyfry oznaczają godziny i minuty. 
 

 

 

 

 

Stella Artois powiadomiła właściwe organy regulacyjne i podejmuje działania wspólnie ze swoimi dystrybutorami, aby 
produkty nie były sprzedawane i aby wycofać z punktów sprzedaży detalicznej wszystkie butelki z określonymi powyżej 
kodami i datami.  
 

Konsumenci i klienci, którzy posiadają opisane wyżej butelki piwa Stella Artois 330 ml (oznaczone powyżej wymienionymi 
kodami produkcyjnymi), powinni skontaktować się z zespołem obsługi klienta UDH pod numerem +48 501438170 lub 
drogą mailową: info@udh.pl, aby uzyskać  więcej informacji.   

Wszyscy konsumenci, którzy posiadają dotknięte potencjalną wadą piwo Stella Artois (oznaczone powyżej wymienionymi 
kodami produkcyjnymi), będą uprawnieni do uzyskania rekompensaty.   

Konsumentom doradza się niespożywanie produktu i niepozwalanie innym, aby dotknięte potencjalną wadą 
produkty zostały spożyte. 


