
Vážení zákazníci,
děkujeme Vám, že jste si zakoupili obuv, kterou do České republiky dovezla firma V+J OBUV, s.r.o..
Abychom docílili oboustranné spokojenosti, dovoluje si Vám naše firma nabídnout několik rad, jak se zakoupeným zbožím 
zacházet.
Při výběru obuvi, prosím, dbejte, aby typ a tvar odpovídal Vašim nárokům a potřebám. 
Nevhodně zvolená obuv, tzn. tvar, velikost, typ, nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

Účelovost obuvi:
Pro každý účel je vhodný jiný druh obuvi. Účelovost ovlivňuje použitý materiál, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. 
Při výběru je nutno brát v úvahu k jakému účelu chcete obuv používat.

Obuv pro volný čas  -  obuv pro rekreačně vycházkové příležitosti, pro chůzi na delší vzdálenosti v mírném i upraveném 
přírodním prostředí.

Společenská obuv  -  obuv pro krátkodobé nošení vhodná do interiéru, je velice citlivá na vlhkost a nerovný terén. Jedná 
se většinou o celousňovou obuv klasických střihů s usňovou podešví, spojenou se svrškem lepením.

Sportovní obuv  -  musí být používána vždy k účelům, ke kterým byla vyrobena. Z tohoto vyplývá, že u sportovní obuvi 
je důležité respektovat, ke kterému sportovnímu odvětví obuv náleží a tam ji používat. Sportovní 
obuv užívaná k jiným účelům než je určena, nemá nárok na reklamaci.

Domácí obuv         - lehká, převážně textilní obuv jednoduché konstrukce určená k nošení v místnostech.

Dětská obuv -  nároky jsou charakterizovány potřebami dětské nohy, která se vyvíjí a roste, její kosti jsou měkké 
a nedodržení základních zásad může mít za následek poškození nohy dítěte.

Zásady udržování obuvi

Hladká usňová obuv  Useň není vodovzdorný a vodonepropustný materiál. Tyto vlastnosti však 
lze zvýšit použitím speciálních sprejů. Obuv z tohoto materiálu není vhodná 
do deště.

 �Ošetření: obuv zbavte nečistot vhodným kartáčem nebo vlhkým hadříkem 
a vytřete do sucha. Ošetřuje se speciálními krémy a doporučenými 
impregnačními připravky.

Velurová obuv (semiš) Tato obuv není též vhodná do deštivého počasí.
� �Ošetření: ošetřuje se speciálními gumovými kartáčky, tzn. kartáčováním 

a přípravky, které jsou určené pro vlasové usně. Tyto přípravky oživují barvu. 
Důležité je ošetření vhodnou impregnací, zvyšují odolnost proti vodě. Tyto usně 
nikdy nekrémujte.

Obuv s vodonepropustnou membránou   Tato obuv je vhodná do deštivého počasí, do sněhu. Texová vrstva chrání 
obuv před promočením. Po návratu domů je důležité obuv důkladně vysušit, 
ale postupně a v přiměřené vzdálenosti od tepelného zdroje. Po uschnutí 
povrchu obuv naimpregnujte. K impregnaci používejte pouze přípravky, které 
doporučují výrobci vodonepropustných membrán.

Plastová - syntetická obuv  Není vhodná do mrazivého počasí, do sněhu. Vyhýbejte se náhlým změnám 
teploty. Je velmi nenáročná na údržbu.

 �Ošetření: omývejte ji vlhkým hadříkem s přídavkem saponátu a utřete 
do sucha.

Textilní obuv Letní nebo domácí obuv. Není vhodná do deště, do sněhu.
 �Ošetření: ošetřuje se kartáčováním pouze za sucha. 



Další zásady správného udržování a ošetřování obuvi:

• Při obouvání obuvi, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci.
• Po vyzutí obuv napněte na napínáky odpovídající velikosti.
• Střídejte často obuv, zejména v deštivém počasí.
• Zimní a celoroční obuv před prvním použitím naimpregnujte a dále ji impregnujte pravidelně v závislosti na počasí.
• Usňová obuv i obuv z broušených usní není neomezeně odolná proti vlhkosti, vhodnou impregnací pouze zvyšujeme 

její odolnost proti vodě.
• Vyvarujte se rozmáčení usňové obuvi, které poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar obuvi.
• Pokud se tak stane, vycpěte promáčenou usňovou obuv novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené 

teploty.
• Při zvýšeném pocení nebo při provlhnutí obuvi může usňová obuv částečně pouštět barvu.
• Nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň.
• Dětská zimní oteplovací obuv, tzv. „sněhule“, je určena především do sněhu a neměla by být jedinou zimní obuví 

Vašeho dítěte.
• Textilní ani jinou obuv zásadně nedoporučujeme prát v pračce za použití saponátových prostředků.
• Včasnou základní údržbou opotřebených patníků a podešví (příp. podrážek) zabráníte poškození dalších součástí 

Vaší obuvi; toto případné poškození nemůže být důvodem k reklamaci.

Nezapomeňte, že lhůta pro uplatnění práva z vadného plnění u prodávajícího a životnost obuvi jsou dva různé pojmy. 
Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako tato lhůta. Znamená to tedy, že při 
intenzivním užívání může být životnost obuvi nižší.

Přehled piktogramů jednotlivých druhů materiálů používaných na jednotlivé části obuvi. Tyto piktogramy Vám usnadní 
orientaci v materiálovém složení obuvi.

 vrchový materiál podšívka podešev

 useň  povrstvená useň textil ostatní materiál

Zakoupená obuv je uložena ve spotřebitelském obalu, který splňuje podmínky pro uvádění obalů na trh stanovené 
Zákonem č. 477/2001 Sb. o obalech.

Přejeme Vám pohodlnou chůzi v naší obuvi.


