INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE
Intretinere:
Dupa fiecare purtare, incaltamintea se curata, se ingrijeste cu produse
adecvate si se monteaza pe sanuri potrivite ca marime si forma.
Incaltamintea umeda se usuca lent, la temperatura camerei, ferita de
surse de caldura. Pentru a mentine igiena piciorului, a preveni
deformarile si a prelungi durata de folosire, recomandam purtarea
alternative a 2-3 perechi de incaltaminte.
Pantofii cu fete din piele naturala neteda se ingrijesc cu produse de
ingrijire corespunzatoare, dupa ce in prealabil au fost indepartate
praful si murdaria cu o carpa umeda. Pantofii cu fete din nubuc sau
suede de ingrijesc cu produse de ingrijire corespunzatoare, dupa ce in
prealabil au fost curatati cu ajutorul unei perii cu peri moi sau a unei
carpe moi si uscate. Nu folositi apa deoarece fata materialului s-ar
putea pata. Petele se indeparteaza folosind solutii speciale adecvate
pentru acest tip de piele. Periile aspre pot produce deteriorari ale
fetelor. Impregnati incaltamintea din piele cu regularitate pentru a o
proteja eficient.
Incaltamintea cu cusaturi vizibile pe fete si cea cu cusaturi vizibile pe
fete si cea cu talpa de piele nu este impermeabila pentru apa sau
zapada. Produsele confectionate manual, in totalitate sau partial, pot
prezenta mici diferente sau neregularitati; acestea nu constituie defecte
de fabricatie.
Garantia nu se aplica in urmatoarele conditii:
Spalarea incaltamintei in apa sau in masina de spalat are ca urmare
pierderea garantiei. Nu folositi pentru curatare detergenti de haine sau
produse de albire.
Utilizarea sau intretinerea incorecta a produsului, precum si
disconfortul, ranile sau deformarile piciorului provenite din purtarea
incaltamintei de marime sau forma nepotrivita cu piciorul nu angajaza
raspunderea vanzatorului. Alegerea incaltamintei este un act de vointa
liber exercitata de catre cumparator.

Uzura excesiva a tocurilor datorata sofatului si deteriorarii aparute in
urma lovirii sau frecarii cu alte materiale nu sunt acoperite de garantie.
Fetele si talpa pantofilor trebuie protejate de contactul cu solventi,
combustibili, nisip, smoala, bitum sau alte materiale corozive. Evitati
agatarea sau calcarea in obiecte metalice ascutite, etc. Nu constituie
obiectul garantiei defectele aparute ca urmare a imperfectiunilor
drumurilor, trotuarelor sau terenurilor unde s-a folosit incaltamintea.
Colorarea pielii sau a textilelor care au venit in contact direct cu
pantofi necaptusiti, captuseala sau branturi de piele colorate in
decursul purtarii nu constituie motive de garantie.

