
Vážený zákazník, 

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili našu obuv, na ktorú sa poskytuje záruka na výrobné vady v dĺžke 24 mesiacov od dátumu jeho zakúpenia. Veríme, že Vám 

bude obuv slúžiť k plnej spokojnosti. So zakúpenou obuvou sa Vám dostáva do rúk aj záručný list, ktorý Vás informuje o podmienkach záruky, ktorého 

súčasťou je návod na údržbu a ošetrenie jednotlivých druhov a časti obuvi. Pri nedodržaní v návode uvedených zásad ošetrenia nemôže byť akákoľvek 

Vaša reklamácia uznaná. Pri výbere obuvi zvážte účel, ku ktorému bude obuv používaná. Obuv si pri nákupe starostlivo vyskúšajte, aby zvolený strih, tvar, 

veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedali Vašej neho a Vaším potrebám. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosť alebo tvar nemôže byť dôvodom 

k neskoršej reklamácii. Priložený letáčik je súčasťou kúpneho dokladu. 

Výber správnej obuvi 

Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi. Účelovosť ovplyvňuje konštrukcia, použitý materiál a spôsob údržby. Berte teda, prosím, pri výbere do úvahy 

za akým účelom budete obuv používať. 

Vychádzková obuv môže byť používaná v miestnostiach alebo po miestnych komunikáciách. Vyznačuje sa masívnejšou a trvalejšou konštrukciou spodku. 

Rekreačná obuv je obuv určená ku športovo rekreačným príležitostiam, na dlhšie vzdialenosti i v miernom, upravenom prírodnom teréne. Do tejto skupiny sa 

radí obuv dizajnom športová (textilná či plastová), alebo obuv tzv. plážová, ktorá je určená ku krátkodobému použitiu (napr. pláž, k bazénu). 

Športová obuv svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám príslušného druhu športu. 

UPOZORNENIE 

Pri používaní účelovej obuvi (napr. halovej, tenisovej) vo vonkajšom prostredí, môže dôjsť k jej poškodeniu a predčasnému opotrebeniu. Tieto druhy obuvi 

nie sú vhodné na celodenné intenzívne užívanie. 

NÁVOD NA POUŽITIE A ÚDRŽBU  

1. Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi, preto pri výbere starostlivo zvážte, ku ktorému účelu bude obuv používaná. 

Športová obuv používaná na iný účel, ako na ktorý jej určená, môže zapríčiniť poškodenie bez toho, aby sa jednalo o výrobnú 

vadu. 

2. Starostlivo vyberte vhodnú veľkosť a najlepšie vyhovujúce strihové prevedenie. Nevhodné zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka

alebo tvar nemôžu byť neskôr dôvodom k reklamácii.  

3. Obuv si pri nákupe starostlivo vyskúšajte. Noha musí byť pevne fixovaná, aby nedochádzalo k pohybu nohy v obuvi a následne k 

poškodeniu podšívky vnútornej stielky v pätovej časti. 

4. Obuv je potrebné často striedať najmä v nepriaznivom počasí. 

5. Pri obúvaní najmä uzavretého strihu používajte obuvák. 

6. Obuv zásadne nedoporučuje prať v práčke / obuv nie je označená symbolom prania / 

7. Pravidelným ošetrením a včasnou výmenou opotrebovaných podrážok zabránite rozsiahlemu poškodeniu niektorých častí obuvi.

8. Berte na vedomie, že každodenným nosením obuvi, primerane klesá jej životnosť. Záručnú dobu na obuv nemožno zamieňať so 

životnosťou obuvi. 

9. Obuv po každom použití ošetríte podľa typu a materiálu vhodnými prostriedkami na obuv. 

10. Pri obuvi zo syntetických materiálov sa vyhýbajte náhlym zmenám teploty a mrazu. 

11. Obuv je dôležité chrániť pred chemickými vplyvmi a rozmočením. 

12. Ošetrenie jednotlivých druhov obuvi: 

• Hladká usňová obuv – zbaviť sa nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou špongiou.

Suchú useň ošetriť krémom. Vyvarujte sa rozmáčaniu, poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar. 

Pokiaľ dôjde k premočeniu obuvi, dbajte na jej včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným 

pre príslušný druh usne a jej úpravy. Vyvarujte sa častému používaniu samoleštiacich prostriedkov – vždy 

dávajte prednosť krému. 

• Syntetické materiály – sa ľahko čistia vodou so saponátom a po opláchnutí sa vytrú handričkou do sucha. 

• Textilná obuv – čistiť kefovaním podľa druhu textilu a povahy znečistenia, tiež vytieraním za vlhka. Mastné

škvrny čističom škvŕn na textil. Impregnovať sprejom na textil. 

Materiály použité pri výrobe zvršku, podšívky a podošvy sú znázornené na obuvi na piktogramoch.: 

Vrch: Podšívka, stielka: Podošva: 

Useň: Vrstvená useň: Textília: Iný materiál:  

PODMIENKY REKLAMÁCIE  

- prípadná reklamácia (musí byť uplatnená u firmy, u ktorej bola obuv zakúpená, a to bez odkladu, ihneď pri zistení závady. Spotrebiteľ nemá

ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.  

- k reklamácii je potrebné predložiť doklad o kúpe. 

- reklamáciu predajca doloží písomným vyjadrením o stave prijatej obuvi, kde je presne popísaný dôvod reklamácie. 

- po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie zaniká. 

ZÁRUKU MOŽNO UPLATNI Ť: 

- záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby. Prípadne technologického postupu

(tieto vady sa spravidla prejavia už pri krátkodobom používaní obuvi). 

ZÁRUKA SA NEVZ ŤAHUJE NA: 

- zmena obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrenie. 

- akúkoľvek zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jej opotrebovania, charakteristického pre daný materiál

spôsobenej jej obvyklým užívaním. 

- mechanicky poškodenú obuv a jej časti. 

- obuv, u ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek neodborné úpravy a opravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo

opotrebovaním obuvi. 

- na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť farby, ktorá je charakteristická pre prírodnú useň. 

- zafarbenie, ktoré sa môže prejaviť ako dôsledok premočenia, alebo zvýšeného mechanického namáhania. 

Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť obuvi je daná spôsobom 

a intenzitou užívania, tzn. Intenzívnym užívaním môže byť životnosť obuvi nižšia, než záručná doba. 

Predajcom tovaru je: R.G.SHOP - všetko pre box a bojové športy, Športová ul. č.1, 945 01 Komárno, Slovensko. Tel.: +421 903 447 784




