
	

 
	

Vážený zákazník, 
ďakujeme Vám, že ste si zakúpili tento výrobok, ktorý doviezla firma V+J OBUV, s. r. o. 

	
Naším cieľom je čo najväčšia spokojnosť zákazníka, a preto si Vás dovoľujeme upozorniť 
na niekoľko skutočností a poradiť Vám, ako so zakúpeným tovarom zaobchádzať. 

	
Pri vyberaní obuvi dbajte, prosím, na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne 
zodpovedal Vašim potrebám. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo 
tvar obuvi nemôže byť dôvodom k neskoršej reklamácii. 

	
Používanie obuvi 
Pre každú príležitosť je vhodný iný druh obuvi. Berte preto, prosím, pri výbere do úvahy, 
k akému účelu chcete obuv používať. 

	
Chceli by sme Vám pripomenúť, že: 
• Spoločenská obuv je určená predovšetkým na nosenie v interiéri a nehodí sa k dlhšej 

chôdzi, lebo je veľmi citlivá na mokro a nerovný povrch. 
• Obuv pre volný čas môže byť používaná na chôdzu na dlhšie vzdialenosti i v miernom, 

upravenom prírodnom prostredí. 
• Športová obuv by mala byť vyberaná zvlášť pozorne a s dôrazom na to, aby bola 

zvolená správna veľkosť ku konkrétnej nohe. Športová obuv je určená vždy pre určitú 
skupinu športu. Športová obuv používaná k inému účelu než je určená, nemôže byť 
reklamovaná. 

	
Životnosť Vašej obuvi závisí taktiež na jej správnom udržiavaní a ošetrovaní: 
-  striedajte často obuv, najmä v daždivom počasí 
-  po vyzutí obuvi ju napnite na napináky odpovedajúcej veľkosti 
-  nezabudnite, že nerovnomerná kresba rubu a čiastočná rozdielnosť povrchu, je 

charakteristická pre prírodnú useň 
-  pri obúvaní obuvi, najmä uzavretého strihu, používajte obúvák 
-  počítajte s tým, že pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí obuvi môže usňová obuv 

čiastočne púšťať farbu 
-  opotrebovaná usňová podošva sa bežne a včas opravuje v rámci základnej údržby 

užívateľa 
-  zvršková useň nie je neobmedzene odolná voči vlhkosti. 

	
PROSÍME VÁS, OŠETRUJTE OBUV PODĽA TÝCHTO ZÁSAD: 

	
Hladkú usňovú obuv ošetrujte špeciálnym krémom. Doporučujeme Vám držať sa zásady 
kvalitnejšia obuv vyžaduje kvalitnejší krém. Useň nie je vodonepriepustný materiál, ale 
vodeodolnosť Vašej obuvi môže byť zvýšená pomocou špeciálnych sprejov. 

	
Velúrovú obuv ošetrujte kartáčováním, najlepšie špeciálnými gumovými kartáčmi. Pri 
väčšom opotrebení môžete použiť farebné, ale aj bezfarebné a vodoodpudivé spreje. 
Napriek tomu nie je usňová a velúrová obuv vhodná do daždivého počasia. V daždivom 
počasí sa rýchlejšie opotrebovávajú i kožené podošvy. Premočenú koženú obuv 
sušte postupne, bez tepelného zdroja. Obuv je vhodné vypchať novinovým papierom 
a po uschnutí napustiť a zvláčniť vhodným krémom. 



Údržba plastovej obuvi je veľmi nenáročná. Obuv se omýva vlhkou handričkou, prípadne 
saponátom a utrie sa do sucha. Vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty a mrazu (pod -20°C). 

	
Textilnú obuv ošetrujte, prosím, iba za sucha kartáčováním, čistiacimi a farbiacimi sprejmi 
na textil. 

	
Detská zimná otepľovacia obuv tzv. „Snehule“ je určená predovšetkým do snehu. 

	
Čistiace prostriedky Vám v našich predajniach radi ponúkneme a predvedieme. 

	
	
	

PIKTOGRAMY: 
Uľahčujú orientáciu v materiáloch použitých na zvršok, podšívku, podošvu. 

	
	

vrchový materiál podšívka podošva 
	
	
	
	
	
	
	

úseň povrstvená úseň textil  ostatní materiál 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Dodržovanie týchto zásad povedie k Vašej spokojnosti! 
	

Prajeme Vám pohodľnú chôdzu v našej obuvi. 
	

	
	
	
	

TEŠÍME SA DOVIDENIA V NAŠICH PREDAJNIACH! 
	
	
	
	

 


