
VASYLI™

VYSOCE KVALITNÍ ORTOPEDICKÉ PRODUKTY, KTERÉ PODPORUJÍ VAŠE ZDRAVÍ

Záruční list
Návod na použití a údržbu

Vážený zákazníku,
děkujeme vám za zakoupení zdravotních stélek značek VIONIC a VASYLI MEDICAL. 

Vaše spokojenost je naším hlavním cílem, proto vám tímto textem přinášíme 
potřebné informace pro správné použití a údržbu.

1. Při výběru stélek pečlivě zvažte účel a prostředí použití.
2. Pečlivě vyberte správnou velikost. 

V případě potřeby lze stélky zastřihnout podle velikosti původních stélek z obuvi, 
ve které se chystáte vaše nové zdravotní stélky nosit.

3. Před vložením zdravotních stélek do obuvi původní stélky vyjměte.
4. Stélky neperte v pračce ani myčce.

5. Stélky nesušte v sušičce, ani pomocí zdrojů přímého tepla 
(krb, kamna, radiátory apod.)

6. Promočené nebo mokré stélky vejměte z obuvi 
a nechte je vyschnout při pokojové teplotě.

7. Stélky čistěte ručně jemným kartáčem za sucha. 
V případě velkého znečištění lze použít mýdlo a vodu.

NOŠENÍ ZDRAVOTNÍCH STÉLEK PO ZAKOUPENÍ:
Pro maximální pohodlí doporučujeme; abyste v průběhu několika prvních dnů nosili nové 

zdravotní stélky VASYLI MEDICAL nebo VIONIC po přiměřenou dobu tak, aby vaše nohy měly čas
přizpůsobit se novému typu podpory chodidla. Nošení ortopedicky tvarovaných stélek může 

z počátku způsobovat únavu svalů, která velmi rychle odezní. 
Během několika dnů si nohy na ortopedické tvarování zvyknou a vy 
si budete užívat komfort a benefity vašichnových zdravotních stélek.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY :
Na stélky je poskytnuta záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data jejího prodeje. 

Případná reklamace musí být uplatněna u distributora, u kterého byly zdravotní stélky zakoupeny a
to neprodleně po zjištění vady. K reklamaci je třeba předložit reklamované stélky, jasný popis 
reklamované vady, doklad o zakoupení zboží a záruční list. Záruka se vztahuje na vady vzniklé

v průběhu záruční doby, a to prokazatelnou chybou výroby nebo technologického postupu. 
Vadou se rozumí nedostatek ve zboží, který omezuje nebo znemožňuje jeho další používání. 
Tyto vady se obvykle projeví v počátečním období užívání výrobku. Po uplynutí záruční doby 

nárok na reklamaci zaniká. Záruční dobu nelze zaměňovat za dobu životnosti výrobku. 
Doba životnosti je závislá na způsobu a intenzitě použití a může být kratší než záruční doba. 

Doba životnosti se snižuje mnoha faktory, jako jsou například výrazné deformity nohou, 
použití v nevhodné obuvi, používání při vysoké fyzické zátěži(např. sporty s častou změnou

směry), vysoká nadváha uživatele, v neposlední radě ponechání mokrých stélek v obuvi při sušení

Výrobce: Vionic Group LLC, USA
Dovozce do ČR: MedFeet s.r.o. www.medfeet.cz


