ZARUCNI LIST
PODMÍNKY REKLAMACE :
- případna reklamace musí být uplatněna u firmy, u které byla obuv zakoupena a to bez odkladu, ihned
při zjištění závady
- к reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou a zbavenou všech nečistot
- reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením о stavu přijaté obuvi, kde je přesně popsán duvod
reklamace
- po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká, záruka
ZÁRUKU MOŽNO UPLATNIT:
- záruka se vztahuje na vady, které vznikly v pruběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby
popřípadě technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání
obuvi)
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA:
- změnu obuvi v dusledku nedodržení pokynu uvedených v návodu na udržbu a ošetřování
- veškerou změnu obuvi, která vznikla v pruběhu záruční doby v dusledku jejího opotřebování
zpusobeného obvyklým užíváním (viz zákon c. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších novel), vlivem
nesprávného užívání a neodborného zásahu
- mechanicky poškozenou obuv a její části
- opotřebení obuvi v dusledku nevhodného výběru a užití
- obuv u které byly v záruční době provedeny zásahy v rozporu s kupní smlouvou
- pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí obuvi
- na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní
usen
SPECIFIKACE OBUVI:
Vycházková obuv - obuv je určena k nošeni po místních komunikacích a nebo v mistnostech.
Obvykle je životnost a pohodlí duležitější než modnost. Nejnižší teplota použitelnosti je -5°C
Zimní obuv - obuv je určena к nošení v chladném prostředí do teploty -20 °C
Rekreační obuv - obuv je určena к nošení ve volném čase, při ruzných sportovních činnostech
(sportovně - rekreační obuv) a vycházkám a pobytu v přírodě (rekreačně -vycházková obuv), jejíž
konstrukce je přizpusobená konkrétnímu učelu použití.
Modní obuv - obuv navrhnutá a vyrobená pro nošení v nenáročných podmínkách, prvořadá je
modnost. Modní obuv je určená pro krátkodobé nošení např. po místních komunikacích, v dopravních
prostředcích a/nebo v místnostech.
Společenská obuv - obuv určena pro krátkodobé nošení při ruzných společenských příležitostech.
Vodu-neprop.obuv - obuv hlavně gumová, např. gumáky, plastová a nebo obuv s mikroporézni
membranou,
která (pokud není poškozená), zcela zabranuje proniknutí vody dovnitř obuvi.
Obuv odolná proti vodě - obuv, jejíž konstrukce / zpusob výroby, provedení svršku, použité materiály,
případně další uprava mohou po určitou dobu zamezit proniknutí vody dovnitř obuvi.
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