
Záruční list  pro obuv z usně, textilu 
a porometrických materiálů (syntetika)

Kožená obuv
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Vážený spotřebiteli,
děkujeme, že jste zakoupili obuv, na kterou se poskytuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data
jejího prodeje. Se zakoupenou obuví se Vám dostává do rukou i záruční list, který Vás informuje
o podmínkách záruky.
Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování jednotlivých druhů a částí obuvi.
Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z důvodů nedodržení zásad o účelovém použití
obuvi, anebo z důsledků zanedbané řádné údržby dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na
případné reklamace. Každá obuv má svoji životnost, tato životnost nemusí být shodná se záruční
dobou.

NÁVOD NA POUŽITÍ A ÚDRŽBU
1. Při výběru pečlivě zvažte účel, k němuž bude obuv používána. Obuv používejte způsobem a v prostředí 

odpovídajícímu její účelovosti.
2. Pečlivě vyberte správnou velikost a nejlépe vyhovující střihové provedení. Nevhodně zvolený typ obuvi,

nesprávná velikost, šíře nebo tvar nemohou být důvodem k pozdější reklamaci.
3. Obuv si při nákupu pečlivě vyzkoušejte.
4. Při obouvání, zejména uzavřeného střihu používejte nazouvací lžíci, čímž zabráníte prolamování

materiálu v patní části. Uzavřenou obuv nezouvejte o druhou botu, aby nedošlo k narušení soudržnosti
podešve se svrškem v namáhaném místě.

5. Usňová i textilní obuv s konfekčním šitím (flexiblová) není vodotěsná. Odolnost proti promočení lze
zvýšit použitím vhodných impregnačních přípravků na obuv.

6. Promáčená obuv se nesmí sušit v bezprostřední blízkosti tepelných zdrojů.
7. Obuv po každém použití ošetřete dle typu a materiálu vhodnými prostředky na obuv.
8. Do uzavřené, zejména usňové obuvi po vyzutí napněte napínáky odpovídající velikosti.
9. Prát lze pouze obuv určenou pro praní, poté nechte usušit volně na vzduchu.
10. Vezměte na zřetel, že každodenním nošením obuvi přiměřeně klesá i její životnost. Záruční dobu na

obuv nelze zaměňovat s životností. Vzhledem k rozdílné intenzitě užívání obuvi u jednotlivých
spotřebitelů může být životnost vyčerpána ještě před uplynutím záruční doby.

11. Obuv je nutno často střídat, zejména v nepříznivém počasí.
12. Obuv po každém použití ošetřete dle typu materiálu vhodnými prostředky na obuv.
13. Obuv je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením

vrch, který tvoří vnější část svršku obuvi;

podšívka a stélka, které tvoří vnitřek obuvi;

podešev, která tvoří spodní část obuvi a je při nošení vystavena oděru
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Podmínky reklamace:
- případná reklamace musí být uplatněna u firmy, u které byla obuv zakoupena, a to bez odkladu,
ihned při zjištění závady, s přiloženým dokladem o koupi zboží nebo jeho kopií
- k reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou a zbavenou všech nečistot
- reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována
závada reklamované obuvi
- po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká
Záruku možno uplatnit:
- záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby
popř. technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví při krátkodobém používání obuvi).
Záruka se nevztahuje:
- změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu
- veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeného 
obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb.S619,ost.2), nesprávného užívání a neodborného zásahu
- mechanicky poškozenou obuv a její části
- opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru užití
- obuv u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy nesouvisející s běžnou údržbou
nebo opotřebením obuvi
- na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro
přírodní useň

Lakové usně:
Nečistoty odstraňte vlhkým hadříkem. K ošetřování lakových usní použijte pouze
speciální výrobky, které v barevném provedení překryjí drobná poškození. Běžné krémy
nebo spreje není schopná useň přes lakovou úpravu vstřebat, a tedy jsou neúčinné.

Usňová obuv z vlasových materiálů (velur, nubuk):
Po vyzutí obuv zbavte bláta a prachu kartáčem. Různé skvrny a nečistoty odstraňte
krepovým kartáčem, speciálními kostkami na vlasové usně nebo čisticí pěnou ve spreji
na velur. Na očištěnou obuv naneste ošetřující přípravek pro tento druh usní
v bezbarvém provedení.

Syntetické materiály:
Snadno se čistí vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí se otře hadříkem.

Textilní obuv:
čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění, také vytíráním za vlhka,
mastné skvrny čističem skvrn na textil. Impregnovat sprejem na textil.

Obuv z hladkých usní:
Po vyschnutí obuv očistěte od prachu a bláta suchým nebo mírně vlhkým hadříkem či houbou
a otřete do sucha. Poté naneste na obuv tenkou vrstvu bezbarvého nebo barevného krému,
který obsahuje přírodní oleje a tuky a obuv vyleštěte. Krém v barevném provedení zároveň
překryje drobné odřeniny na obuvi. Krémy zabezpečí, že svršek obuvi bude stále pružný,
vláčný a nebude praskat.


