Szanowni Pañstwo,
miùo nam powitaã Pañstwa w gronie naszych klientów. W trosce o zapewnienie Pañstwa satysfakcji i zadowolenia z
zakupionego obuwia prosimy o przestrzeganie wymienionych w dalszej czêœci ulotki zasad jego u¿ytkowania i
konserwacji.
ZASADY UÝYTKOWANIA OBUWIA
1. Przed dokonaniem zakupu uprzejmie prosimy o uwa¿ne i dokùadne przymierzenie obuwia, bo jedynie to
zapewnia odpowiednie jego dopasowanie do dùugoœci i têgoœci stopy gwarantuj¹ce wygodê u¿ytkownika
2. Podczas zakùadania i zdejmowania obuwie powinno byã rozsznurowywane.
3. Dokùadne zasznurowanie obuwia w czasie noszenia zapobiega otarciom stóp i przedwczesnemu wytarciu
podszewek oraz przetarcia zapiêtków.
4. Prosimy unikaã przemoczenia obuwia skórzanego. Skóra naturalna z której jest ono wykonane jest
materiaùem niejednorodnym, jego naturaln¹ cecha jest zdolnoœã wchùaniania i przepuszczania wody. Cecha ta
zapewnia znakomite wùaœciwoœci higieniczne niespotykane przy ¿adnych innych materiaùach, dzieje siê to
niestety kosztem ograniczonej odpornoœci na przemakanie. Ka¿dorazowe przemoczenie obuwia wpùywa na
pogorszenie wygl¹du i wùaœciwoœci materiaùu z jakiego wykonane jest obuwie. (W ¿adnym wypadku nie
mo¿na praã obuwia) . Obuwie nawet prawidùowo konserwowane mo¿e ulec przemoczeniu po 20 minutach
u¿ytkowania podczas sùoty ( deszczu lub œniegu). – norma PN 77/091030. Przemoczenie uznaje siê za
uszkodzenie mechaniczne.
5. Wùaœciwe wysuszenie przemoczonego obuwia mo¿na uzyskaã jedynie w temp. pokojowej. W celu
zabezpieczenia obuwia przed deformacj¹ zaleca siê stosowanie prawideù lub wypeùnienie obuwia miêkkim
papierem. Prosimy pamiêtaã aby do suszenia nie wykorzystywaã suszarek, grzejników ani innych tego typu
urz¹dzeñ, bowiem suszenie w wysokich temperaturach mo¿e doprowadziã do zniszczenia obuwia. Prosimy nie
suszyã obuwia na sùoñcu – zapobiegnie to odbarwieniu oraz wyblakniêciu materiaùu z jakiego wykonane jest
obuwie.
6. Prosimy pamiêtaã o tym , aby obuwie byùo wykorzystywane i u¿ytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem
7. Utrzymanie obuwia w czystoœci i bie¿¹ca konserwacja zapewnia jego trwaùoœã i estetyczny wygl¹d przez caùy
okres u¿ytkowania.
8. Zalecamy przeprowadzanie bie¿¹cej konserwacji obuwia wykorzystuj¹c w tym celu wùaœciwe dla danego
rodzaju materiaùu œrodki. Sposoby konserwacji i czyszczenia oraz rodzaj œrodków pielêgnacyjnych podajemy na
odwrocie ulotki.
9. Pranie w pralce lub caùkowite moczenie w wysokich oraz niskich temperaturach wraz z u¿yciem detergentów
mo¿e prowadziã do odbarwieñ lub caùkowitego zniszczenia buta.
10. Dbaùoœã o wnêtrze obuwia nale¿y do u¿ytkownika – utrzymanie w czystoœci, wymiana wkùadek.
11. Obuwie nale¿y mo¿liwie czêsto wietrzyã. W miarê mo¿liwoœci nie u¿ywaj codziennie tej samej pary obuwia.
Intensywna eksploatacja jednej pary obuwia prowadzi do jej przedwczesnego zu¿ycia.

PODSTAWOWE WARUNKI REKLAMACJI
W przypadku, pojawienia siê w zakupionym towarze w okresie gwarancyjnym niezgodnoœci towaru z umow¹
(wady), klient ma prawo dan¹ wadê reklamowaã.
Wada oznacza zmianê cech towaru, której powodem jest u¿ycie nieodpowiedniego, b¹dê zùej jakoœci materiaùu,
niewùaœciwej technologii, b¹dê zùego rozwi¹zania konstrukcyjnego.
Klient powinien zgùosiã niezgodnoœã towaru z umow¹ ( wad¹ ) przed upùywem 2 miesiêcy od momentu ich
stwierdzenia. U¿ytkowanie towaru z istniej¹cymi usterkami doprowadza do jego nieodwracalnego zniszczenia i
uniemo¿liwia rzeteln¹ ocenê przyczyn powstania uszkodzeñ.
Nie uwa¿a siê za wadê takiej zmiany, która pojawiùa siê w okresie gwarancyjnym a której powodem jest naturalne
zu¿ycie ( np. starcie spodów obuwia, wytarcia wkùadek ,wyœcióùek, zapiêtek, odksztaùcenia spowodowane zùym
dopasowaniem obuwia do stopy, odbarwienia bêd¹ce skutkiem przemoczenia, przepocenia lub brakiem impregnacji.
Uszkodzenia mechaniczne: obicia, otarcia, wytarcia, pêkniêcia w miejscach zgiêã buta, wykwity i œlady po przemoczeniu. )
Za wadê mechaniczn¹ uznaje siê: zniszczenie, przetarcie zapiêtków od zakùadania lub zdejmowania butów bez
uprzedniego rozsznurowania oraz u¿ytkowania niedokùadnie/luêno zasznurowanego obuwia, rozerwania lub rozdarcia przy
piêtach w wyniku œci¹gania obuwia metod¹ zapierania póù parê o póù parê , zapadanie siê piêty z powodu punktowego
obci¹¿enia podeszwy np. podczas kierowania samochodem, noszenie obuwia luêno zasznurowanego.
Reklamacja uwa¿ana jest za poprawn¹, je¿eli reklamowany towar jest kompletny, oraz speùnia podstawowe zasady
higieniczne. Klient ma obowi¹zek przedùo¿yã reklamowany towar, czysty, bez zabrudzeñ, oraz higieniczne nie szkodliwy.
Sprzedawca ma prawo nie przyj¹ã do reklamacji towaru, który nie speùnia podstawowych zasad higienicznych.
Sprzedawca ma obowi¹zek ustosunkowaã siê do ¿¹dania reklamuj¹cego w terminie 14 dnio od dnia jej zgùoszenia
ZASADY KONSERWACJI I PIELÆGNACJI OBUWIA

1.

2.
3.

4.

Skóra licowa (gùadka) – zabrudzenie wierzchu obuwia zmyã szmatk¹
zwil¿on¹ w wodzie, po wysuszeniu w temperaturze pokojowej, nanieœã
równomiernie cienk¹ warstwê typowej pasty do obuwia zgodnej z
kolorem obuwia, po kilku minutach obuwie mo¿na polerowaã miêkk¹
szczotk¹.
Skóry olejowane ( Pull-up ) – jw., konserwowaã woskami w areozolu.
Skóry zamszowe ( welur, nubuk) – zabrudzone wierzchy obuwia
czyœciã specjalnie do tego przeznaczon¹ szczotk¹ gumow¹. Mo¿na
stosowaã impregnaty w aerozolu, lub pùyny przeznaczone do nubuków
i welurów. UWAGA: nie nale¿y stosowaã past i kremów.
Skóry typu Buffalo – UWAGA: plamy tùuszczowe ( olej, smary ) s¹
niemo¿liwe do usuniêcia, inne zabrudzenia usuwaã mo¿na jedynie
czyst¹, lekko wilgotn¹ miêkk¹ szmatk¹. Do pielêgnacji i impregnacji
zalecane s¹ pasty do obuwia typu Buffalo.

1.

Czyœciã g¹bk¹ zwil¿on¹ w roztworze wodnym, UWAGA: unikaã
silnych œrodków pior¹cych. Unikaã przemoczenia wnêtrza obuwia.
Czyœciã i konserwowaã specjalnymi œrodkami do wyrobów tekstylnych
lub obuwia sportowego, celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem
wilgoci¹ oraz utrat¹ koloru.

1.

Tworzywa sztuczne- sposób czyszczenia oraz konserwacji zale¿y od
rodzaju powierzchni, czyœciã lekko zwil¿on¹ g¹bk¹ lub tkanin¹,
konserwowaã specjalnymi mleczkami do tworzyw. UWAGA:
Gumowe elementy butów nale¿y czyœciã ¿elami oraz pùynami
specjalnie do tego przeznaczonymi.

Uprzejmie informujemy, ¿e warunki reklamacji towarów konsumpcyjnych zostaùy okreœlone w ustawie z dnia 27 lipca 2002
o szczególnych warunkach sprzeda¿y konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 ) .
Sprzedawca nie odpowiada za niezgodnoœã towaru z umow¹, je¿eli kupuj¹cy o tej niezgodnoœci wiedziaù, lub oceniaj¹c
rozs¹dnie powinien byù wiedzieã.

