
Důležité sdělení naším zákazníkům, týkající se 
bezpečnosti samonabíjecích pistolí PPS M2 z 

produkce zbrojovky Carl Walther GmbH - 
výměna sestavy spouště.

Jedním z nejdůležitějších měřítek, jímž lze hodnotit spolehlivého a solidního 
prodejce, je povinnost prodávat pouze výrobky dosahující nejvyšších možných 
standardů v oblasti kvality a bezpečnosti. Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme 

informovat o preventivní svolávací akci.
Výrobce Carl Walther GmbH. nás informoval ohledně možného bezpečnostního 

problému týkajícího se pistolí model PPS M2 těchto výrobních čísel:
AN3020 - AN9999, AO0000 - AO9999, AP0000 - AP9999, AQ0000 - 
AQ9999, AR0000 - AR9999, AS0000 - AS9999, AT0000 - AT9999, 

AU0000 - AU7502
Ve velmi ojedinělých případech by se teoreticky mohlo stát, že by tyto zbraně 
mohly samovolně vystřelit, pokud by došlo k jejich pádu z výšky větší než 

1,2 m pod určitým úhlem.

Prosíme, abyste přerušil/-a užívání této zbraně.
Popisovaný problém lze jednoduše vyřešit prostou a rychlou 

úpravou spočívající ve výměně táhla spouště. Za tímto účelem je třeba nám 
dodat Vaši pistoli k úpravě, jež bude samozřejmě provedena zcela zdarma.

Žádáme Vás, abyste Vaši vybitou zbraň předali buď přímo naší společnosti CB 
SERVIS CENTRUM s.r.o. nebo svému prodejci.

Náš autorizovaný zbrojíř provede požadovanou úpravu.

Uděláme vše pro to, aby Vám vaše zbraň byla po úpravě navrácena v 
nejkratším možném čase.

Každý majitel výše uvedené zbraně obdrží jeden kus zásobníku zdarma 
jako kompenzaci.

Popis problému pro Vaši informovanost:

Při naprosto ojedinělém pádu by mohla pistole samovolně vystřelit, jak jsme již 



uvedli.

Popisovaný problém lze jednoduše vyřešit prostou a rychlou úpravou spočívající 
ve výměně táhla spouště.

Pistole, jež již prošly předmětnou úpravou/opravou, budou označeny značkou 
ve tvaru tečky na spodku zadní strany vnitřku rukojeti (viz obrázek):

Pokud jste již Vaši pistoli PPS M2 převedli na další osobu, zdvořile Vás žádáme 
o sdělení kontaktních údajů této osoby a my zajistíme její neprodlené 

informování.

Ceníme si Vaší spolupráce a omlouváme se za případné potíže, jež tato situace 
mohla zapříčinit.

Děkujeme za Vaši cennou spolupráci a trpělivost.

Za společnost s omluvou,

Ing. Lubomír HAVELKA

Jednatel

Výzva pro zákazníky STŘELECKÉHO SERVISU - svolání do opravy!
Na základě výše uvedených informací dovozce si Vás dovolujeme požádat o 

doručení u nás zakoupených uvedených zbraní do naší prodejny a to vždy ve 
čtvrtek od 15 do 18 hodin nebo v sobotu od 11 do 15 hodin. Neprodleně 

předáme zbraň puškaři, který provede nezbytnou úpravu. Jakmile budou 
zbraně upraveny neprodleně Vás vyrozumíme. Děkujeme za pochopení a 

těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Jaroslav Ondra, STŘELECKÝ SERVIS, majitel
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