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LETÁK K OBUVI
Vážený
zákazníku,
Szanowny
Kliencie
Dziękujemy
za zakup
naszejvýrobek
ﬁrmy. Naszym
celem
jest troska
o maksyděkujeme
Vám,
že jsteproduktu
u nás zakoupil
naší ﬁrmy.
Naším
cílem je
malne zadowolenie
klienta,
w związku
tymsichcielibyśmy
zwrócić
uwagęnana pewne
maximální
spokojenost
zákazníka
a proto
Vás dovolujeme
upozornit
okoliczności oraz przekazać wskazówki dotyczące obchodzenia się z zakupionym
několik
skutečností
a poradit
jak sejego
zakoupenou
obuví
a udržoprzez Państwa
obuwiem
orazVám
sposoby
konserwacji
tak,zacházet
aby odczuwali
Pańvat
ji tak
abysatysfakcję
plně sloužila
k Vaší
spokojenosti.
Při vybírání
obuvinależy
zvažtewziąć
účel pod
stwo
pełną
z jego
użytkowania.
Wybierając
obuwie
použití,
provedení,
materiálové
složeníwykonania,
a způsob ošetřování
uwagę jego
przeznaczenie,
solidność
materiał z obuvi.
jakiegoObzvláště
zostało wykonane
sposobyvšem
jego faktorům
konserwacji.
W szczególności
należy
wziąć
pod uwagę
je
nutnéoraz
předcházet
nepříznivě
ovlivňujícím
plnou
funkčnost
niekorzystnie
wpływające
na pełną
funkcjonalność
obuwia oraz
awszystkie
životnostczynniki
obuvi jako
např. vysoká
intenzita užívání
obuvi
(nedoporučujeme
skracające jego żywotność jak np. duża intensywność użytkowania (nie zaleca się
používat
každodenně
stejnou
obuv),
používání
obuvi
k
nevhodnému
účelu,
codziennego użytkowania tej samej pary butów), używanie obuwia nieodpowiedpraní
apod. warunków
K ošetřování
používejte obuwia
pouze prostředky
k tomu
niegoobuvi
dla danych
itp.obuvi
Do konserwacji
należy używać
środków
určené.
Nesprávná
nebo nedostatečná
údržba obuvi
zkracuje její plnou
funkč-o
specjalnie
do tego przeznaczonych.
Niewłaściwa
lub niedostateczna
dbałość
obuwie
skraca jego pełną funkcjonalność i żywotność.
nost
a životnost.
Zasady prawidłowego użytkowania i konserwacji obuwia:
Zásady
správného
užívání
a ošetřování
obuvi
:
- obuwie
należy często
zmieniać,
zwłaszcza
podczas
pogody deszczowej,
-- obuv
často
střídejte,
zvláště
pak v deštivém
ubierając
obuwie
należy
korzystać
z łyżki dopočasí
butów,
- při
obouvání
používejte
obouvací
lžíci
obuwie
zimowe
i całoroczne
należy
przed pierwszym użyciem zaimpregnować
impregnację
powtarzać
z częstotliwością
zależną odopaczęsto-(wypastować),
zimní a celoroční
obuv přednależy
prvním
použití naimpregnujte,
impregnaci
ści
używania
i panujących
warunków
pogodowych,
kujte
v závislosti
na četnosti
používání
a počasí
- należy uważać, aby nie przemoczyć obuwia, ponieważ może wtedy dojść do uszko-dzenia
vyvarujte
se promáčení
obuvi,
poškozuje
úpravu
a deformuje
powierzchni
oraz jej
deformacji.
Butypovrchovou
nie posiadają
nieograniczonej
odpornotvar
ści
na obuvi.
wilgoć, nie wolno również przesadzać z używaniem środków impregnujących!
nemá neomezenou
odolnost
proti
vlhkosti ani při
používání
- Tato
przy obuv
wzmożonym
poceniu się stóp
lub po
przemoknięciu,
obuwie
może delikatnie
puszczać kolor,
impregnačních
prostředků !
nie zvýšeném
zaleca się PRANIA
OBUWIA
!!!
-- při
pocení nebo
provlhnutí
může obuv částečně pouštět barvu
- zabrudzone powierzchnie należy przetrzeć wilgotną szmatką,
- obuv zásadně NEDOPORUČUJEME PRÁT !!!
-Uszkodzenia
znečištěné části
pouze
otřete vlhkým
hadříkem powyższych zasad nie mogą być
obuwia
spowodowane
naruszeniem
przedmiotem przyszłych roszczeń. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące. W żadnym
Poškození
obuvi
způsobené
nerespektováním
výše uvedených
zásad Żywotność
, nemowypadku nie
można
mylić okresu
gwarancji z żywotnością
produktu.
hou
být jest
předmětem
pozdější
reklamace.
Záručníużytkowania,
doba je 24 měsíců.
žádném
obuwia
zależna od
sposobu
i intensywności
tzn. żeVduża
intenpřípadě
nelze zaměňovat
záruční
dobu s životností
výrobku. zużycie
Životnost
sywnośćvšak
użytkowania
obuwia może
spowodować
jego całkowite
przed
obuvi
je dána způsobem
intenzitou používání, tzn. že intenzívním používázakończeniem
się okresu agwarancji.
ním může být životnost obuvi nižší než záruční doba.
Oznaczenia na obuwiu:
(ułatwiają orientację
w:materiałach użytych do wykonania wierzchu, podszewki i podeszwy)
Piktogramy
u obuvi
(usnadňují orientaci v materiálech použitých na svršek, podšívku a podešev)
Znaczenie symboli
Použít piktogramy
wierzch
svršek

skóra
označení pro useň

pokryte
povrstvenáskórą
useň

podšívka
podszewka

označení protekstylny
textil
materiał

pryž nebo
kaučuk
guma
lub
kauczuk

podešev
podeszwa

označení pro syntetické
materiał
syntetyczny
materiály

Zachowaj
dowód dokladem
zakupu, aby
przedstawić
je zgłaszając
reklamację.
Informačníulotkę
leták soraz
nákupním
uchovejte
pro případ
reklamace.
Gwarancja
nie obejmuje
obuwia
powstałych
okresie
Záruka se nevztahuje
na zmian
změnywłaściwości
vlastností obuvi
které
vznikly v w
průběhu
objętym
gwarancję,
którepřirozeného
były wynikiem
normalnego
zużycia změny
lub naturalnych
záruční doby
v důsledku
opotřebení
či přirozené
vlastností
zmian właściwości materiału, z którego wykonano obuwie i/lub wad bądź
materiálu a nebo na vady a nedostatky vzniklé nedodržením pravidel a zásad
uszkodzeń powstałych w wyniku nie przestrzegania zaleceń i zasad prawidłosprávného
používání
a údržbywuvedenými
v tomtoUlotka
informačním
letáku.jest
Inforwego
użytkowania
zawartych
niniejszej ulotce.
informacyjna
mační letákczęścią
je součástí
prodejního
integralną
dowodu
zakupu.dokladu.

