CS

Hřebíčenky, brašny

Materiál:

600D/100 % polyester

Popis: Výrobky jsou vyrobeny z textilního kvalitního materiálu. Vnitřní část je rozdělena na 1 nebo více kapes.
Uskladnění: Neskladujte na místech s přímým slunečním světlem. Skladovat v uzavřených suchých skladech, chránit před sálavým teplem
topných těles, uložit minimálně 1m od topných těles. Jestliže je výrobek mokrý, nechejte jej uschnout při pokojové teplotě a až potom
uschovejte.
Údržba:
Textilní materiál
čistí se kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečistění, také vytíráním za vlhka; mastné skvrny čističem skvrn na textil.

Výrobek se nesmí prát, povoleno ruční čištění max. při 30 ºC, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, neždímejte, ani nekruťte, nežehlete, nečistěte
chemicky.
Ruční čištění: 1. Voda 30 °C - jemný měkký hadřík, houbička nebo jemný kartáček.
2. Šetrný prací prostředek nebo čisticí prostředek - čistý líh.
3. Po vyčištění opláchnout, nechat dokonale proschnout při pokojové teplotě – vytvarujte a sušte v rozprostřeném stavu.
UPOZORNĚNÍ: Pokud bude výrobek užíván, skladován nebo ošetřován jinak než je uvedeno, může dojít k jeho znehodnocení nebo změně
funkce.
Záruka: Záruka se vztahuje na výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, např. chybějící části, párání švů v důsledku špatného šití,
atd.
Záruka se nevztahuje: Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení,
nesprávného používání, přetížení, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v
důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Záruční doba a životnost: jsou různé pojmy. Životnost výrobku je daná způsobem a intenzitou používaní a nemusí být vždy stejná jako
záruční doba. To znamená, že při intenzivním používání může být životnost kratší jak záruční doba. Záruční doba na zakoupený výrobek je 24
měsíců. Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.
V případě dalších dotazů kontaktujte prosím:
.

Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic.

