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Trwałość obuwia w dużvm stopniu zależy od użytkowania
zgodnego z przeznaczeniem, od właściwej pielęgnacji oraz
prawidłowego dopasowania obuwia do stóp Użytkownika.
Przeznaczenie obuwia:
Obuwie do rekreacyjnego uprawiania aktywności dla
dziewczynek i chłopców.
Zasady użytkowania obuwia:
1. Obuwie należy wkładać i zdejmować, całkowicie rozpięte lub
rozsznurowane, w zależności od jego rodzaju.
2. Przy zakładaniu obuwia powinno się używać łyżki obuwniczej.
3. Staranne zapięcie i dopasowanie obuwia zapobiega
wycieraniu się podszewek oraz deformacji cholewek.
4. Obuwie należy czyścić i konserwować systematycznie, według
informacji o sposobie konserwacji wskazanej poniżej.
5. Obuwia nie wolno prać w pralce, należy je czyścić
powierzchniowo nie zanurzając w wodzie.
6. Należy unikać przemoczenia obuwia.
7. W przypadku przemoczenia - obuwie zupełnie rozsznurowane
lub rozpięte pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
8. Suszyć w temperaturze pokojowej, z dala od grzejników
i innych źródeł ciepła.
9. W celu zapobiegnięcia deformacji obuwia, zaleca się
stosowanie prawideł.
1O. W celu zapobiegnięciu szybkiemu uszkodzeniu obuwia,
rozerwaniu cholewek czy przetarciom podszewek, obuwie
powinno być prawidłowo dopasowane do stóp użytkownika
(instrukcja odpowiedniego dopasowania obuwia na stronie
www.abc-kids.pl).
11. Obuwie należy użytkować tylko zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Sposób pielęgnacji i konserwacji:
Materiał włókienniczy - Zabrudzone obuwie należy
czyścić za pomocą szczotki. W przypadku mocnych
zabrudzeń czyścić za pomocą ściereczki zwilżonej
w wodzie z dodatkiem łagodnych środków piorących.
Nie wolno prać w pralce. Po osuszeniu suchą
ściereczką, pozostawić do wyschnięcia
w temperaturze pokojowej.
Inny materiał - Zabrudzone obuwie należy oczyścić
za pomocą ściereczki zwilżonej w wodzie.

Skóra licowa - Zabrudzone obuwie należy oczyścić
za pomocą ściereczki zwilżonej w wodzie. Pozostawić
do wyschnięcia w temp. pokojowej. Stosować pasty
lub kremy ochronne zgodne z kolorem wierzchu
obuwia. Pozostawić do wchłonięcia, a następnie
wypolerować suchą i miękką szmatką.
Skóra pokryta - Zabrudzone obuwie należy oczyścić
za pomocą ściereczki zwilżonej w wodzie. Pozostawić
do wyschnięcia w temp. pokojowej, a następnie
stosować preparaty przeznaczone do tego typu skór.
Wierzch

Podszewka z wyściółką

Spód
Nubuk, Zamsz - Przemoczone obuwie bardzo dokładnie
wysuszyć. Następnie oczyścić za pomocą gumowej szczotki,
a dopiero wtedy stosować preparaty w aerozolu przeznaczone
do tego typu skór (stosować się ściśle do instrukcji producenta
preparatu). Zaleca się stosowanie impregnatów
zabezpieczających obuwie przed działaniem wszelkich
czynników zewnętrznych. Nie należy stosować past i kremów.

Warunki reklamacji:
Reklamacje są rozpatrywane zogodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 121 z późn.
zm.)
Obuwie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem
i prawidłowo pielęgnować oraz konserwować.
Reklamowany towar nie powinien być zabrudzony.
Reklamacji podlegają wady fizyczne produktu powstałe wskutek
błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub technologicznych,
w okresie dwóch lat od dnia zakupu.
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni.
Jeżeli towar ma wadę, klient może żądać obniżenia ceny
lub odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający wymieni rzecz
wadliwą na wolną od wad.
Reklamacji nie podlegają naturalne zmiany użytkowe obuwia,
uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem czy
niewłaściwą pielęgnacją oraz konserwacją, a także otarcia,
zahaczenia czy okopania spowodowane przez użytkownika
w procesie eksploatacji. Reklamacji nie podlegają również
uszkodzenia wynikające z niedopasowania obuwia
do stóp użytkownika.
Dziękujemy za wybranie produktu marki ABCKIDS, mamy
nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania.
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