NÁVOD NA POUŽÍVANIE OBUVI
kúpenej v predajnej sieti EXIsport
Vážený zákazník, ďakujeme vám, že ste si kúpili tovar v predajnej sieti EXIsport. Tento návod obsahuje dôležité
informácie a pokyny potrebné k správnemu výberu, používaniu a údržbe tovaru. Spokojnosť zákazníka je našim prvoradým
cieľom. Všetok tovar ponúkaný v predajnej sieti EXIsport spĺňa požiadavky obvyklej akosti podľa príslušných technických noriem
vzťahujúcich sa na tento druh tovaru a zároveň je za bežných a rozumne predvídateľných podmienok užívania bezpečný [zákon č.
250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“)]. Ak vznikne zo strany zákazníka
dôvod k uplatneniu reklamácie predávaného tovaru, upravuje postup zákazníka a spoločnosti PPG Group s.r.o. (prevádzkovateľ
predajní EXIsport) reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa a je zverejnený v každej predajni siete EXIsport. V sporných
prípadoch sa spotrebiteľ môže obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim
sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä Občianskym zákonníkom, Zákonom o ochrane spotrebiteľa a zákonom č.391/2015
Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1. februára 2016 má spotrebiteľ
možnosť riešiť spory postupom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Podrobnejšie informácie o možnostiach
alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú uvedené v Reklamačnom poriadku spoločnosti PPG Group s.r.o. a na
webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.economy.gov.sk v sekcii „Ochrana spotrebiteľa“. Tento
návod na používanie spolu s dokladom o kúpe uschovajte pre prípad reklamácie.
Záruka sa nevzťahuje:
a) na mechanicky poškodený tovar a jeho časti napr. opotrebovanie šnúrok pri bežnom používaní obuvi, a na
mechanicky poškodenú obuv a jeho časti v dôsledku nevhodného výberu a používania.
b) na tovar, na ktorom boli v záručnej dobe vykonané akékoľvek úpravy a opravy nesúvisiace s bežnou údržbou
alebo opotrebovaním tovaru,
c) na poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych alebo nevhodných
čistiacich prostriedkov,
d) na tovar z dôvodu nerovnomernej kresby líca a čiastočnej rozdielnosti farby prírodnej usne, ktorá je pre ňu
charakteristická,
e) na zmeny vlastnosti tovaru, ktoré vznikli v dôsledku opotrebovania, či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálov,
alebo na nedostatky vzniknuté nedodržaním pravidiel a zásad správneho používania a údržby uvedenými v tomto
Návode na používanie,
f) pri obuvi na predranie v päte pri nosení nezaviazanej obuvi,
g) na obuv, ktorá bola z akéhokoľvek dôvodu praná v práčke,
h) na obuv z dôvodu púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí usňovej obuvi.
Záruka sa vzťahuje:
a) Na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby, prípadne technologického postupu, a to pri
dodržaní účelovosti tovaru, doporučeného spôsobu ošetrovania a údržby uvedenej v návode na použitie
b) Vadou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie používanie, ak však príčinou
tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.
Reklamačné konanie môže byť zahájené, iba ak zákazník predloží kompletný reklamovaný tovar a preukáže nákup
reklamovaného tovaru v predajni siete EXIsport dokladom o kúpe tovaru. Tovar musí byť vyčistený a hygienicky bezchybný.
Spoločnosť PPG Group s.r.o. je oprávnená odmietnuť prevzatie tovaru k reklamačnému konaniu, ktoré nebude spĺňať zásady
všeobecnej hygieny. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď ako sa vada objaví. Prípadné oneskorenie pri
pokračujúcom užívaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom zamietnutia
reklamácie. Nezabudnite prosím, že záručná doba a životnosť obuvi sú rôzne pojmy. Životnosť tovaru, osobitne obuvi, je
daná spôsobom a intenzitou používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. Po intenzívnom užívaní môže byť
životnosť tovaru kratšia ako poskytovaná záruka. Lehota pre uplatnenie reklamácie je 24 mesiacov. Pri výskyte odstrániteľnej
vady má zákazník právo a spoločnosť PPG Group s.r.o. je povinná, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Spoločnosť PPG Group s.r.o. vadu odstráni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
Právo na výmenu alebo na odstúpenie od zmluvy má zákazník v prípade tretieho výskytu rovnakej odstrániteľnej chyby po dvoch
predchádzajúcich opravách alebo pri výskyte troch odstrániteľných chýb súčasne.
Pri výskyte neodstrániteľnej chyby má zákazník právo na výmenu tovaru za nový bezchybný alebo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o
iné neodstrániteľné vady, ktoré však nebránia užívaniu tovaru má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
1.VÝBER OBUVI
Pri výbere obuvi dbajte na to, aby zvolený druh, veľkosť a šírka obuvi presne zodpovedala Vašim potrebám. Pri nákupe v predajni si
obuv dôkladne vyskúšajte. Po návrate domov si obuv ešte raz vyskúšajte. Nevhodne zvolený druh obuvi, veľkosť, šírka alebo tvar
obuvi nemôžu byť neskôr dôvodom k reklamácii. Na výmenu kúpeného tovaru nie je právny nárok. Zákazník môže požiadať
predávajúceho o výmenu ním kúpeného tovaru v lehote do 14 dní od dňa kúpy tovaru. Predávajúci posúdi požiadavku zákazníka o
výmenu tovaru a túto akceptuje len v prípade, že kúpený tovar nie je poškodený, je nepoužívaný, sú k nemu pripojené všetky
pôvodné visačky, etikety alebo akékoľvek iné označenia, a má nepoškodený obal s originálnymi visačkami, etiketami alebo
akýmikoľvek inými označeniami. V prípade výmeny kúpeného tovaru za tovar vo vyššej cene je Zákazník povinný pri výmene
tovaru doplatiť predávajúcemu rozdiel v cene tovarov. Vrátenie tovaru bez výmeny za iný tovar nie je možné. Nezabudnite vziať do
úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie, a spôsob ošetrovania obuvi. Pre každý účel užívania je vhodný iný druh
obuvi. Účelovosť určuje výber použitého materiálu, konštrukciu obuvi a spôsob údržby. Neodporúčame používať každodenne
rovnakú obuv, používať obuv k nevhodnému účelu a prať obuv. Ďalšou nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu obuvi a
jej plnej funkčnosti je pravidelná údržba. K ošetrovaniu používajte len prostriedky na to určené. Nesprávna alebo nedostatočná
údržba skracuje funkčnosť a životnosť obuvi.

2.ÚČELOVOSŤ OBUVI
Vychádzková obuv - je obuv na nosenie v exteriéri a interiéri. Vyznačuje sa klasickou konštrukciou, bez výraznejších módnych
prvkov. Obvykle sú pri tomto type obuvi dôležitejšie životnosť a pohodlnosť, než módnosť. Je charakteristická veľkou pestrosťou
strihov. Pre uzatvorené strihy vychádzkovej obuvi je najnižšia možná teplota použiteľnosti do -5°C. Je to obuv určená na
bežné nosenie v nenáročnom teréne a bežných podmienkach, nie je určená do náročných terénov a na dlhodobé nosenie.
Pozor: vychádzková ﬂexiblová obuv je určená do suchého prostredia, nesmie sa používať do vlhkého prostredia.
Zimná obuv - je obuv určená k noseniu v zimnom období v exteriéri. Vyznačuje sa vyššou úrovňou tepelno-izolačných vlastností
vrchových, podšívkových a spodkových materiálov.
Pozor: zimná ﬂexiblová obuv je určená do suchej zimy, nesmie sa používať do vlhkého prostredia.
Rekreačná obuv - je obuv na nosenie vo voľnom čase pri rôznych vychádzkovo rekreačných aktivitách na miestnych
komunikáciách a v mierne upravenom prírodnom teréne.
Pozor: táto obuv nie je určená na športové aktivity.
Spoločenská obuv - je obuv pre krátkodobé nosenie v interiéri pri rôznych spoločenských príležitostiach. Ide väčšinou o
celousňovú obuv klasických strihov poltopánky alebo lodičky, s usňovou podošvou. Táto obuv je veľmi citlivá na vlhkosť a nerovný
povrch a preto ju neodporúčame používať v exteriéri.
Módna obuv - je obuv určená na krátkodobé nosenie v nenáročných podmienkach po miestnych komunikáciách, v dopravných
prostriedkoch alebo v interiéri. Vyznačuje sa módnymi prvkami, ktoré spravidla ovplyvňujú aj jej životnosť. Preto nie je vhodná na
každodenné nosenie.
Pozor: módna obuv je citlivá na celkové ošetrovanie vrchového materiálu a podošvy, preto je potrebné venovať veľkú pozornosť k
jej ošetrovaniu a údržbe.
Športová obuv - je obuv na vykonávanie rôznych športových aktivít. Svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám príslušného
druhu športu, preto je nutné ju používať len k tomuto športu.
Podľa účelu rozlišujeme:
a) bežecká – vhodná na bežecký tréning i na chôdzu na čo najsuchších povrchoch, pri opakovanom premočení a
nevhodnom používaní, môže dôjsť k poškodeniu obuvi;
b) trailová – určená na beh a turistiku v náročnom teréne a v prírode;
c) tenisová – podľa modelu určená pre závodný alebo rekreačný tenis, nie je vhodná na celodenné intenzívne
používanie, pri nevhodnom použití, môže dôjsť k poškodeniu podošvy (podrážky) alebo vrchového materiálu;
d) basketbalová – použiteľná okrem basketbalu aj na iné halové športy (volejbal, hádzaná), nie však na drsné povrchy
(asfalt, betón). Môže dôjsť k poškodeniu podrážky.
e) futbalová outdoorová – určená na futbal vo vonkajšom prostredí, avšak s prihliadnutím na typ povrchu, pre ktorý
je určená v závislosti od použitých štupľov (tráva a iný mäkký povrch, zľadovatelý povrch, asfalt, umelý trávnik). Pri
nevhodnom použití môže dôjsť k poškodeniu podošvy (podrážky) alebo štupľov.
f) futbalová halová – určená na sálový futbal v halách alebo telocvičniach, pri použití vonku alebo pri bežnom
nosení môže dôjsť k poškodeniu podošvy (podrážky).
g) tréningová – určená predovšetkým do posilňovní a do hál, pri použití vonku môže dôjsť k predčasnému
opotrebovaniu vrchového materiálu a podošvy (podrážky).
h) halová – určená iba na použitie v krytých halách a telocvičniach pri použití vo vonkajšom prostredí môže dôjsť k
predčasnému opotrebovaniu vrchového materiálu a podošvy (podrážky).
Turistická obuv - určená na turistiku a vychádzky v náročnom teréne, nevhodná na beh a iné športové aktivity. Vyžaduje si
zvýšenú starostlivosť a údržbu jednotlivých častí.
Sandále – je vzdušná obuv, určená na používanie v teplých oblastiach, respektíve v teplých ročných obdobiach. Sandála
pozostáva z podošvy (často z dreva či pryže, ale môže byť aj z iného materiálu), ku ktorému sú pripevnené remienky (látkové,
plastové alebo kožené), ktoré pridržujú nohu a podošvu. Často sa používajú ako plážová obuv.
Gumáky - gumová alebo plastová obuv, ktorá zabraňuje prístupu vody dovnútra obuvi. Obuv je určená na krátkodobé nosenie pri
nepriaznivom počasí.
Domáca a prezúvková obuv - je určená k noseniu v miestnostiach, je to ľahká textilná obuv jednoduchej konštrukcie.
Plážová obuv – určená výhradne na krátkodobé užívanie na kúpalisku, piesočnatej pláži, nevhodná na celodenné používanie
Špeciálna obuv – obuv s úzko určenou alebo zvláštnou účelovosťou.
Ide najmä o:
a) automobilovú obuv – obuv s upravenou a odlišnou konštrukciou. Obuv je určená výhradne na riadenie
motorových vozidiel.
3. VÝROBNÝ SPÔSOB
Je spôsob akým je spojený vrch so spodkom obuvi.
Rozlišujeme:
a) obuv lepená – je najčastejšie používaná technológia, kedy je vrch pripevnený k spodku obuvi lepením. Pevnosť
lepeného spoja môže byť negatívne ovplyvnená premočením alebo sušením resp. opakovaným používaním
premočenej obuvi. Pri neopatrnej chôdzi môže dôjsť k zakopnutiu a tak uvoľneniu lepeného spoja.
b) obuv ﬂexiblová – je obuv vyrobená bez napínacej stielky, kedy je vrch priamo prišitý na spodkové dielce.
Vyznačuje sa pohodlnosťou a ohybnosťou – ﬂexibilitou. Pozor: nevýhodou tejto obuvi je obmedzená vodeodolnosť.
Preto ju možno používať len v suchom prostredí. Pri zvýšenej vlhkosti môže dôjsť k jej premočeniu a znehodnoteniu.
c) obuv s priamym tvarovaním – je obuv u ktorej je na vrch pripevnený spodok obuvi priamym nástrekom, nálevom
alebo lisovaním.
d) obuv rámová – spojenie spodku s vrchom je vytvorené nepriamo prišitím k vyšívaciemu rámu. Spojenie vrchu a
spodku obuvi týmto spôsobom je veľmi pevné a odolné.

4. POUŽITÝ MATERIÁL, JEHO ÚDRŽBA A OŠETROVANIE
V súčasnej dobe sa používa veľké množstvo materiálov, od mnoho druhov usní, až po materiály syntetické a textil. Základné
znalosti o použitých materiáloch, spolu so správnym ošetrovaním a starostlivou údržbou, predlžujú životnosť Vašej obuvi.
Useň - Všeobecný termín pre vyčinenú kožu, ktorá sa získa spracovaním surovej kože takou technológiou, pri ktorej sa menia jej
fyzikálne a chemické vlastnosti a získa odolnosť proti hnitiu; pôvodná vláknitá štruktúra kože zostane v podstate zachovaná.
Useň je najčastejšie používaný prírodný materiál. Useň je priedušná, mäkká, má veľmi dobré absorpčné vlastnosti a je schopná do
istej miery prispôsobiť sa tvaru nohy. Useň má svoju charakteristickú lícovú kresbu, ktorá je veľmi rôznorodá. Svojím premenlivým
charakterom sa líši od syntetických materiálov kde je kresba veľmi presná. Pozor : useň nie je neobmedzene odolná voči vlhku a
preto je potrebné sa o ňu neustále starať.
Rozlišujeme niekoľko základných druhov usní:
Hladká useň – je useň s jemne štruktúrovaným povrchom s malými pórmi. Obuv zbavte nečistôt vhodnou kefkou, alebo mäkkou,
vlhkou handričkou a vytrite do sucha. Použite impregnáciu a vhodný krém požadovaného odtieňa, vyleštite. Pre občasnú údržbu je
možné použiť samoleštiace hubky, ktoré však nenahradia pravidelné ošetrovanie vhodným krémom.
Laková useň – je useň s hladkým, lesklým povrchom, ktorý je docielený lakovou úpravou usne. Jej povrch je veľmi chúlostivý na
mechanické poškodenie, chemické vplyvy, rozmočenie a mráz. Nečistoty z povrchu usne odstraňujte vlhkou handričkou, povrch
ošetrite prostriedkami na lakové usne.
Povrstvená useň – je useň, ktorá má na povrchu nanesenú či pripojenú vrstvu fólie, plastu alebo je opatrená tenkým
polyuretánovým nánosom, napr. polyuretánovým nánosom. Tým je dosiahnutá zvýšená životnosť a jednoduchšia údržba
materiálu, používa sa napr. pre športovú obuv. Má podobné vlastnosti ako laková useň. Tento materiál otrite vlhkou handričkou a
utrite do sucha, alebo používajte prostriedky určené k ošetreniu syntetických materiálov.
Nubuk, velur, (semiš) - je useň brúsená po líci alebo po rube. Obuv z tohto materiálu ošetrujte pryžovou kefkou a prípravkami,
ktoré sú určené pre vlasové usne. Tieto prípravky oživujú farbu a môžu byť farebné alebo bezfarebné. Dôležité je ošetrenie
vlasových usní vhodnou impregnáciou, zvyšujúcou odolnosťou proti vode. Tieto usne nikdy nekrémujte! Pozor: usne s vlasovou
úpravou majú zníženú odolnosť voči vode.
Ostatné usne – existuje celá rada ďalších druhov usní, ktoré sa vyznačujú predovšetkým farebnými efektmi a rozmanitosťou
spracovania povrchu. Charakteristickou vlastnosťou väčšiny týchto usní je to, že behom používania sa ich vzhľad ,,vyvíja“. Usne
so stieranou úpravou, kedy je pôvodná farba usne prekrytá ďalšou, často kontrastnou farbou. Táto kontrastná farba sa pri nosení
na najviac namáhaných miestach stiera, presvitá pôvodná farba. Ďalším variantom sú usne s mechanicky narušeným lícom, kde je
líc novej obuvi popraskaný, je vidieť odlišnú farbu štruktúry usne. Behom nosenia líc ďalej praská, na najnámahanejších miestach
sa celkom odlupuje a dochádza k obnaženiu štruktúry materiálu. Popísané zásadné zmeny prebiehajú veľmi rýchle a pri
pokračujúcom používaní sa prehlbujú. Obuv rýchlo získava patinu a charakteristický ,,použitý“ vzhľad. Tieto zmeny sú žiadúce, v
žiadnom prípade sa nejedná o prejav chyby. Tieto usne nekrémujte ani neleštite ! K ošetreniu používajte impregnačné spreje.
Pozor: tieto usne neodporúčame premáčať ani zašpiniť, stratí sa pôvodný vzhľad.
Spodková useň - je useň, ktorá sa používa na výrobu podošiev pre spoločenskú obuv. Túto obuv používame prevažne na
nosenie v interiéroch. Nehodí sa na bežné použitie – je veľmi citlivá na vlhko a nerovný povrch, jej prirodzenou vlastnosťou je
výrazná kĺzavosť. Usňové podošvy ošetrujte vhodným prostriedkom, ktorý materiálu dodáva potrebnú vláčnosť, zvyšuje odolnosť
proti oderu a proti šmyku. Ak sa rozhodnete používať obuv s usňovou podošvou pre bežné nosenie aj mimo interiér, je nutné ju
vhodným spôsobom podlepiť a znížiť tak možnosť jej nadmerného opotrebovania, alebo poškodenia. Takto upravenú obuv
nemožno používať vo vlhkom prostredí. Niektoré podpätky pánskej a dámskej obuvi sú potiahnuté usňou. Povrch týchto
podpätkov je nutné pravidelne ošetrovať impregnáciou a krémom. Pozor: podpätky potiahnuté usňou je treba chrániť pred
vlhkosťou a mechanickým poškodením.
Textil (textilné materiály) – tkané, netkané- sa používajú na ľahšiu, často letnú alebo domácu obuv. Najaktuálnejším
povrchovým materiálom na báze textilu je streč, ktorý poskytuje dostatočné pohodlie pre nosenie. Tento materiál je priedušný ,
ľahko sa udržuje a má dostatočnú trvanlivosť a odolnosť. Textilnú obuv ošetrujte za sucha kefovaním a vhodnými prostriedkami na
textil, ktoré ju čistia, impregnujú, oživia farby a čiastočne zamedzia ušpineniu.
Pozor: textilnú obuv nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
Poroméry – sú syntetické usne, ktoré sa svojím vzhľadom i fyzikálnymi vlastnosťami podobajú prírodným usniam. Sú veľmi
jednoduché na údržbu a starostlivosť.
Pryž – má podobné vlastnosti ako plastové materiály, používa sa na špeciálnu pracovnú ochrannú obuv.
Kombinované materiály – používajú sa najmä pri športovej obuvi, kde umožňujú nekonečné farebné a strihové inovácie.
Vodeodolná membrána – špeciálne materiály tohto druhu znižujú priepustnosť vody a zvyšujú priedušnosť obuvi. Na zachovanie
tejto špeciálnej vlastnosti membrány je potrebné obuv pravidelne ošetrovať. Obuv najskôr očistite od hrubej špiny pomocou vlažnej
vody a hubky alebo kefky. Po uschnutí povrchu obuvi ju naimpregnujte vhodným impregnačným prostriedkom, ktorý odporúča
výrobca membrán.
Pozor: vodeodolná membrána, nie je neobmedzene odolná voči prenikaniu vlhka.
Iné materiály (syntetické materiály) – plasty, koženky, gumy – tieto materiály vzhľadom často pripomínajú useň, ale ich
vlastnosti nedosahujú kvalitu prírodných usní, napr. majú obmedzenú priedušnosť, spôsobujú vyššiu potivosť nôh. Táto obuv je
nenáročná na údržbu. Plastové súčasti obuvi, ktoré sú farbené na povrchu, sú veľmi náchylné k mechanickému poškodeniu napr.
zakopnutím alebo kopnutím. Pri tomto poškodení dochádza k zodretiu farby na povrchu a k presvitaniu pôvodnej farby materiálu.
Umývajte ju vlhkou handričkou s pridaním saponátu a utrite do sucha.

5. ZÁSADY SPRÁVNEHO UDRŽIAVANIA A OŠETROVANIA OBUVI:
a) Pri obúvaní obuvi, hlavne s uzavretou pätou, používajte obuvák.
b) Po vyzutí, obuv napnite na napináky zodpovedajúcej veľkosti.
c) Striedajte často obuv, hlavne vo vlhkom prostredí (neodporúčame používať každý deň rovnakú obuv).
d) Obuv je nutné nechať po každom použití dôkladne vyschnúť a vyvetrať (s vybranou vkladacou stielkou), aj po krátkom použití
dochádza k zvlhnutiu vnútra obuvi vplyvom potenia nôh.
e) Používaním nedostatočne vysušenej obuvi spôsobíte jej nadmerné opotrebovanie (zvlášť stielok a podšívok).
f) Obuv pred prvým použitím naimpregnujte a ošetrite vhodnými ošetrujúcimi prostriedkami.
g) Vyvarujte sa rozmočeniu obuvi, čo poškodzuje vzhľad povrchovej úpravy a deformuje tvar obuvi.
h) Žiadna obuv nie je neobmedzene odolná proti vlhkosti – vhodnou impregnáciou iba zvyšujeme jej odolnosť proti vonkajšej
vlhkosti – dážď, sneh. Jediným druhom obuvi, ktorý odoláva pôsobeniu vlhkosti bez negatívnych zmien je obuv celoplastová a
celogumová.
i) Premočenú obuv vypchajte novinami a postupne sušte mimo dosah zdroja zvýšenej teploty.
j) Veľmi negatívny vplyv má na vzhľad obuvi pôsobenie posypových materiálov, ktorými sa v zimnom období ošetrujú komunikácie.
Agresívne chemické látky, obsiahnuté v posypoch, narúšajú štruktúru materiálov, spôsobujú výskyt svetlých škvŕn a oddeľovanie
povrchovej úpravy vrchových materiálov. Obuv takto znečistenú je potrebné zbaviť zvyškov snehu, vlhkosti a následne ošetriť
krémom na obuv. Pozor: obuv znehodnotenú uvedeným spôsobom, nemožno reklamovať.
k) Všetky šité spoje a perforácie znamenajú porušenie celistvosti materiálov, čo spôsobuje obmedzenú odolnosť obuvi voči
pôsobeniu vonkajšej vlhkosti
l) Sýte a tmavé odtiene brúsených usní (napr. červená, modrá) môžu čiastočne púšťať farbu.
m) Pri zvýšenom potení, alebo zvlhnutí obuvi, môže vnútorné vybavenie obuvi púšťať farbu.
n) Detská zimná zateplená obuv tzv. ,,snehule“, je určená predovšetkým do snehu a nemala by byť jedinou zimnou obuvou dieťaťa.
o) Žiadnu obuv zásadne neodporúčame prať v práčke.
p) Pri ošetrovaní obuvi nepoužívajte rozpúšťadlá ani iné agresívne látky.
r) Opotrebovanie pätníkov súvisí s veľkosťou ich plochy. Na malý pätník pôsobí veľký tlak a opotrebuje sa podstatne rýchlejšie než
pätník s väčšou plochou.
s) Včasnou základnou údržbou, alebo výmenou opotrebovaných pätníkov, podošiev, vkladacích či vlepovacích stielok alebo
šnúrok zabránite poškodeniu ďalších súčastí Vašej obuvi. Takéto poškodenie potom nemôže byť dôvodom k reklamácii – ide o
základnú údržbu, ktorú si zaisťuje zákazník sám.
t) Nohu je nutné v obuvi dostatočne upevniť šnurovaním, zapínacími páskami a pod. Nedostatočné upevnenie nohy v obuvi môže
byť príčinou nadmerného opotrebovania podšívok a stielok.
u) Podošvy, ktoré nie sú označené značkou ,,olejoodolné“, nie sú odolné voči olejom a benzínom. Ak dôjde ku kontaktu obuvi s
týmito látkami, dochádza k poškodeniu podošiev. Obzvlášť u podošiev zo surovej gumy, tzv. krepy.
v) Sýte a pastelové farby vrchových materiálov môžu v priebehu užívania zosvetliť. Pravidelnou údržbou vhodným krémom,
možno farebnú zmenu zmierniť.
w) Biele materiály môžu v priebehu užívania čiastočne zožltnúť. Obuv zásadne neodporúčame prať v práčke.
x) V dôsledku odlišnej konštrukcie módnej obuvi s predĺženou špičkou a tenkou podošvou dochádza pri chôdzi k zvýšenému
opotrebovaniu špičiek. Výsledkom je potom pomerne rýchle opotrebovanie podošvy alebo vrchu.
6. PREHĽAD PIKTOGRAMOV
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7. REGISTER MATERIÁLOV A ČASTÍ OBUVI V ANGLICKOM A SLOVENSKOM JAZYKU.
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