NÁVOD K POUŽITÍ
Holínky PVC

Holínky ideální pro deštivé jarní a podzimní počasí, hodí se i pro běžné nošení. Oceníte je nejen doma na zahradě,
ale i na výletech a dovolených.
Údržba a ošetřování:
Syntetické materiály a plasty mají omezenou prodyšnost, způsobují větší potivost končetin. Plastové součásti
obuvi, které jsou barveny na povrchu, jsou velmi náchylné k mechanickému poškození způsobeném např.
zakopnutím. Při poškození dochází k sedření barvy a k prosvítání spodního materiálu. Omývejte ji vlhkým hadříkem
a vytírejte do sucha.
Nevystavujte teplotám nad 40°C může dojít k deformaci obuvi.
Žádná obuv nesmí být nikdy praná v pračce ani ručně.
Materiál – PVC - GUMA - PŘÍRODNÍ KAUČUK
BEZPEČNOSTNÍ OCHRANNÁ ŠPICE

Ne

BEZPEČNOSTNÍ PLANŽETA PROTI PROPICHU

Ne

Záruka:
Záruka je 24 měsíců od data zakoupení. Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho
běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií (patní
výrůstky, vadný došlap apod.). Záruka se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, popř. špatnou
výrobní technologií. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být
životnost obuvi kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu se životností výrobku!!!
V zájmu uživatele je třeba defekt hlásit ihned, kdy je možno běžnou opravou zabránit většímu poškození obuvi.
Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být
důvodem zamítnutí reklamace.
ZÁRUKA SE VZTAHUJE: záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou
výroby popřípadě technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi a to
do 6-ti měsíců od zakoupení obuvi).
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE: na změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu - veškerou
změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním,
nesprávným užíváním a neodborným zásahem - mechanicky poškozenou obuv a její části - opotřebení obuvi
v důsledku nevhodného výběru a užití - obuv u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy nesouvisející
s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

Dodává: M.A.T. Group, s.r.o., Na Roudné 176, 301 62 Plzeň, Česká republika, Tel.: +420 376 709 215

NÁVOD NA POUŽITIE
Čižmy PVC

Čižmy ideálne pre daždivé jarné a jesenné počasie, hodia sa i pre bežné nosenie. Oceníte ich nie len doma na
záhrade, ale aj na výletoch a dovolenke.
Údržba a ošetrovanie:
Syntetické materiály a plasty majú obmedzenú priedušnosť, spôsobujú väčšiu potivosť končatín. Plastové súčasti
obuvi, ktoré sú farbené na povrchu, sú veľmi náchylné k mechanickému poškodeniu spôsobenému napr.
zakopnutím. Pri poškodení dochádza k zodretiu farby a k presvitaniu spodného materiálu. Umývajte ich vlhkou
utierkou a vytrite do sucha.
Nevystavujte teplotám nad 40°C môže dôjsť k deformácii obuvi.
Žiadna obuv nesmie byť nikdy praná v práčke ani ručne.
Materiál – PVC - GUMA - PRÍRODNÝ KAUČUK
BEZPEČNOSTNÁ OCHRANNÁ ŠPICA

Nie

BEZPEČNOSTNÁ PLANŽETA PROTI PREPICHU

Nie

Záruka:
Záruka je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla
v dôsledku jeho bežného opotrebenia, nesprávneho používania, nevhodného zásahu, či dôsledkom zdravotných
anomálií (pätné výrastky, chybný došľap apod.). Záruka sa teda vzťahuje len na závady spôsobené vadou materiálu,
príp. chybou výrobnej technológie. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou užívania, tzn. intenzivnym
užívaním môže byť životnosť obuvi kratšia než záručná doba. V žiadnom prípade nie je možné zamieňať záručnú
dobu so životnosťou výrobku!!! V záujme užívateľa je treba defekt hlásiť ihneď, kedy je možné bežnou opravou
zabrániť väčšiemu poškodeniu obuvi. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť
prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.
ZÁRUKA SA VZŤAHUJE: záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou
výroby poprípade technologického postupu (tieto vady sa spravidla prejavia už pri krátkodobom používaní obuvi
a to do 6-tich mesiacov od zakúpenia obuvi).
ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE: na zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu akoukoľvek zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebenia spôsobenom obvyklým
užívaním, nesprávnym užívaním a neodborným zásahom - mechanicky poškodenú obuv a jej časti - opotrebenie
obuvi v dôsledku nevhodného výberu a užívania - obuv u ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek úpravy
nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebením obuvi.
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