
                                              

  TALON DE  GARANȚIE 

Produsele beneficiază de 30 zile garanție de la data primirii lor. ( data la care vi le
aduce curierul) 

 Pentru garanție nu trebuie să păstrați bon sau factură. Este suficient să ne sunați la
nr 0722.697.046

 Istoricul produselor cumpărate îl găsiți în contul dvs. 

 Garanția este valabilă pentru toate produsele și devine invalidă dacă se constată
acțiunea unei alte forțe fizice asupra produselor înafară purtării normale. 

 Garanția este dată în bază legii nr. 449/2003 

              INSTRUCŢIUNI DE ÎNTREBUINŢARE 

 Produsele trebuie întreținute conform instrucțiunilor de folosire de mai jos. 

 

ｷDupă fiecare purtare se curăță și se pune pe șanuri potrivite că mărime și format.

ｷPentru a crea condiții igienice de purtare și a mări durata de folosire, se recomandă 
purtarea alternativă a 2-3 perechi de ｷcălțăminte ｷtr-o perioadă  de timp. 

· Încălțămintea cu piei netede sau presate se curăță cu o cｷpă moale, nu perie, iar
petele de grăsime sau alte impurități se ｷdepărtează cu o cｷpă ｷmuiată  ｷtr-o soluție 
apoasă de detergent: 1-2%. 

Încălțămintea umedă se usucă lent ferită de contactul direct cu sursele de căldură. 
Lăsați pantofii să se usuce natural la temperatura camerei. Umpleți pantofii cu hârtie
sau puneți-i pe un suport de pantofi pentru a li se menține forma. Nu forțați uscarea 



la radiator, foc, uscător de păr sau altă sursă directă de căldură 

Fața încălțămintei se va feri de lovituri directe. 

A nu se spăla în mașina de spălat rufe! A nu se spăla cu înălbitori! A se feri de 
contactul direct cu solvenți organici! Se recomandă ca încălțămintea să fie folosită 
numai în scopul pentru care a fost fabricată.

Deoarece căptușelile naturale nu au fost tratate chimic pentru fixarea pigmentului, 
există riscul migrării culorii. Se recomandă purtarea ciorapilor asortați sau de culoare
închisă. 

Pantofii cu toc înalt nu sunt recomandați pentru conducerea autovehiculelor. 

                 

                                    

                                    

    

CURĂŢAREA ÎNCĂLŢĂMINTEI DIN PIELE SE FACE ASTFEL:

 ｷ ｷncălțămintea cu piei netede sau presate se curăță cu o cｷpă moale, nu perie, 
iar petele de grăsime sau alte impurități se ｷdepărtează cu o cｷpă ｷmuiată  ｷtr-o 
soluție apoasă de detergent: 1-2%. 

ｷPentru ｷtreținerea pielii după cｷeva purtări se aplică un strat de cremă cu ajutorul 
unei perii moi sau cu o cｷpă 

ｷDupă ce ｷcălțămintea a fost tratată de mai multe ori cu cremă, ｷainte de a se aplica 
un nou strat se recomandă spălarea cu o cｷpă ｷmuiată  ｷ benzină ușoară, astfel ｷc  ｷ

crema să pătrundă mai ușor  ｷ porii pielii. 



ｷｷncălțămintea cu fețe velurate se curăță de praf  cu o perie  moale, iar petele de 
grăsime sau alte impurități se ｷdepărtează cu aceeași perie și benzină. Se interzice 
spălarea cu apă caldă. 

ｷ ｷncălțămintea cu fețe din piele de antilopă sau năbuc, uscată, se curătă cu o perie
specială pentru pielea de antilopă. Nu folosiți apa deoarece materialul se poate păta.

ｷｷncălțămintea cu fețe din lac și cea din piele metalizată se curătă de praf cu o cｷ
pă moale,  ea trebuie ferită de contact direct cu solvenți organici (alcool, acetone, 
etc) și orice sursă de căldură.

ｷ ｷncălțămintea de iarnă cu fețe de ｷlocuitor este garantată de a se purta numai  ｷ
condiții de temperatură pｷă la -15ｷ. De asemenea nu se va purta  ｷ mediul cu condiții 
grele de noroi, pietre. 

ｷEfectele lovirilor, zgｷieturilor sau frecării directe a ｷcălțămintei nu pot 
constitui motive de reclamație. Pielea este un produs natural care prezintă 
neregularități de structură și culoare specific unui produs biologic. 
Produsele confecționate manual pot prezenta diferențe care nu pot fi 
considerate defecte de fabricație.

     Prezenta garanție nu afectează drepturile consumatorilor conferite de 
legislația în  vigoare (legea 449/2003; OG 21/1992; OG 34/2014).                  

Producătorul sau comerciantul nu poate fi făcut răspunzător 
pentru incidentele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de 
folosire sau pentru disconfortul provenind din purtarea ｷcălțămintei de 
mărime nepotrivită. 

           Produsele care au în descriere : Material: Piele Naturală au 
garanția că fețele de pantofi sunt din piele naturală 100%.  Exceptie fac 
ornamentele, decoratiunile , baretele subtiri si impletiturile  produselor,
acestea putand fi din alte materiale inafara de piele naturala

           Branturile si interiorul pot fi din inlocuitor. 

      Prin prezenta, vă asigurăm că toate produsele 
noastre sunt 100% din piele naturală


