Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil tento výrobek. Věnujte prosím patřičnou pozornost následujícím informacím.
Záruka se nevztahuje na: strukturální barevné a povrchové změny vznikající v důsledku používání výrobku a poškození způsobená nevhodným užíváním
výrobku, nebo nesprávnou údržbou, dále působením vnějších vlivů jako například vysoká teplota, voda, kyseliny a také v důsledku přirozeného opotřebení v
důsledku užívání. Reklamace se také nevztahuje na oděr, poškrábání, poškození zipu, utžení a ztráty části ozdob popř.kování ( vytržení jezdce, nebo
poškození zoubků u zipu) a mechanické poškození při běžném používání.
Berte prosím při výběru v úvahu k jakému účelu chcete jednotlivé výrobky používat.
Kabelky, tašky. slouží jako doplněk pro drobné osobní věci a nejsou vhodné pro přenášení těžkých věcí.
Peněženky nadměrně nezatěžujte nepotřebnými kartami apod.
Obuv- obuv pravidelně ošetřujte.
Použité materiály a jejich údržba:
Useň- přírodní materiál s ideálními vlastnostmi. Charakteristickými znaky usní jsou nerovnoěrná kresba lícní části, částečná rozdílnost barevného odstínu.
Jizvy, vrásky a jiné znaky vyskytující se na usních nejsou na závadu, naopak zdůrazňují přírodní charakter tohoto materiálu.
Dbejte na to, aby se výrobky nepromáčely a před prvním použitím aplikujte impregnační prostředek , který dále používejte vždy dle potřeby. Výrobky z
vlasových usní (semiš) jsou obzvláště citlivé na promočení, což se může projevit odbarvením vlasu.
Způsob odstranění skvrn od vody, pera, mastné fleky:
- navlhčete parou případně jemným rozprašovačem, nevytírejte a nechejte pozvolna uschnout.
- vytřete vlhkou houbou a nakrémujte krémem odpovídajícímu odstínu Zásady užívání a konzervace
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- na odstranění skvrn od vody lze použít i speciální prostředky k tomu určené
- skvrny od pera odstraníte vatovou tyčinkou namočenou ve směsi lihu a vody v poměru 1:1
- čerstvé mastné skvrny posypte magnesitem nebo křídovým práškem a nechte 24 hodin působit.
Lakovaná useň- useň s hladkým, lesklým povrchem, který je docílen lakovou úpravou úsně. Jejich povrch je velmi choulostivý na mechanické poškození,
chemické vlivy, rozmáčení a mráz.
Nečistoty z povrchu usně odstraňte jemným vlhkým hadříkem, povrch ošetřujte dle potřeby krémem či sprejem na lakované usně, který pomáhá uchovat
pružnost lakové vrstvy.
Syntetické kabelky, tašky, (peněženky, opasky apod.)
- jsou většinou sezónní, krátkodobou záležitostí a nemají takovou životnost a rovněž kvalitu jako useň. Některé typy mohou být choulostivé na oděr o hrubší
části oděvu a jeho doplňků. Opasky prosím při užívání nepřelamujte přes sponu. Některé ozdobné aplikace ( korálky, kamínky, flitry, cvočky atd.) mohou
nešetrným užíváním vypadávat.- není možno reklamovat.
Může docházet k barevným změnám a zabarvení oděvu.
Udržovat a čistit lze vlhkým hadříkem či houbou, případně mýdlovou vodou či slabým koncentrovaným saponátem. Při nežádoucímu promočení výrobků je
pozvolna sušte při pokojové teplotě. Zipy dle potřeby ošetřujte parafínem, mýdlem či podle zvyku.
Po použití odložte výrobek tak, aby se zachoval jeho tvar zvláště pak u tvrdších materiálů. Vzhledem k tomu, že syntetické materiály nejsou neomezeně
odolné proti vlhkosti můžete je čas od času ošetřit impregnačním prostředkem.
Textilní kabelky, tašky, peněženky, opasky apod.
V případě zboží z textilního materiálu doporučujeme používat impregnační prostředky na textil. Tyto prostředky zvyšují odolnost materiálu proti vodě,
oživují barvy a omezují možnost ušpinění. Při nadměrném promočení tohoto materiálu může docházet k barevným změnám. Sušit lze při pokojové teplotě. V
žádném případě neperte v pračce.
Cestovní kufr- výrobek nepřetěžujte mohlo by dojít k vytržení materiálu ze švu, deformování rámu, vytržení rukojeti, poškození koleček popř. celé spodní
části. Doporučená hmotnost kufru malý-5Kg, střední-10Kg, velký-15Kg. Používejte jen v rovném terénu! Ke každému výrobku Vám byl přiložen návod na
použití. Reklamace se nevztahuje na mechanické poškození, na opotřebení, poškrábání, oděr, proražení, poškození koleček.
Obuv- jedná se o vysoce módní výrobek-vycházková obuv a proto na to musí být také brán zřetel. Jedná se především o lakovanou obuv, obuv s ozdobnou
aplikací. Pro zvýšení životnosti prosím obuv pravidelně ošetřujte. Reklamace se nevztahuje na mechanické poškození, na opotřebení, promáčení, poškrábání,
oděr. a opotřebení spodní části obuvi (podrážka-podpatek).
Bižuterie- jedná se o vysoce módní a choulostivý doplněk s kratší dobou životnosti. V žádném případě nesmí přijít do styku s vodou. Záruční lhůta se
nevztahuje na nešetrné zacházení např. poškrábání, oděr, polámání, utržení, ztrátu části.
Deštníky- slouží na ochranu před deštěm. Při otevírání lehkým zatřepáním uvolněte potah deštníku. Deštník sušte rozevřený. Reklamaci nepodléhá
mechanické poškození vzniklé nesprávným používáním.
Všeobecně chraňte výrobky před mechanickými vlivy (poškrábání, odírání, proražení apod.), chemickými látkami a působením vysokých teplot nebo teplot
pod bodem mrazu. Intenzita používání a kvalita péče přímo ovlivňuje životnost výrobků a proto životnost nemusí být shodná s délkou záruční lhůty.
Nedodržováním těchto zásad může být důvodem odmítnutí Vaší případné reklamace.
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