WARUNKI EKSPLOATACJI WYROBÓW KALETNICZYCH:
• prosimy przestrzegać ogólnie znanych zasad prawidłowego użytkowania i konserwacji wyrobów
kaletniczych,
• po otrzymaniu produktu prosimy upewnić się, że jest on zgodny z zamówieniem i faktycznym
modelem telefonu,
• po umieszczeniu telefonu w pokrowcu należy upewnić się czy jest prawidłowo osadzony w
kaburze,
• należy unikać noszenia przedmiotów powodujących tarcie, ponieważ nastąpi uszkodzenie lica
skóry,
• wyroby wykonane są z delikatnych materiałów wymagających Państwa troski
• skóra jest produktem naturalnym, garbarnie ani producenci nie mogą zagwarantować
odporności na zamoczenia ani na wszelakie zagniecenia, wytarcia, zabrudzenia czy też
skaleczenia,
• wyblaknięcia, rozjaśnienia, naturalne blizny, cienie na skórze, ślady wytarcia lub jakiekolwiek
inne nie są wadą, lecz naturalnym dowodem autentyczności, szlachetności skóry.
CHRONIĆ PRZED:
• zetknięciem z rozpuszczalnikami, substancjami żrącymi oraz alkoholem (niszczą lico tworzyw),
• temperaturą powyżej +60°C,
• wilgocią, przemoczeniem, przetłuszczeniem, zaplamieniem powodujących ściągnięcie struktury
skóry, zacieków i wychodzenia soli (przemoczona skóra zmienia fason).
KONSERWACJA:
• wyroby należy czyścić i impregnować ogólnie dostępnymi w handlu środkami odpowiednimi do
rodzaju materiału wyrobu, stosując instrukcję producenta (nie stosować zwykłego mydła i
proszku do prania),
• zabrudzenia usuwać powierzchniowo gąbką lub szmatką zwilżoną w czystej wodzie, nie
przemaczać,
• w przypadku przemoczenia suszyć w temperaturze pokojowej z dala od promieni słonecznych,
grzejników i innych źródeł ciepła, gwałtowne wysuszenie powoduję twardnienie, deformację i
pękanie skóry,
• wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego
przeznaczoną szczoteczką lub mocno wyciśniętą, zmoczoną tkaniną. Wyroby z tych skór można
odświeżać środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju
skór wierzchnich.

REKLAMACJI NIE PODLEGAJĄ WYROBY:
•
•
•
•
•

przecenione (z widoczna wadą),
naturalnie zużyte,
z uszkodzeniami mechanicznymi,
nieprofesjonalnie czyszczone,
z różnicami w kolorze i strukturze tworzyw oraz z załamaniami i zmarszczeniami powstałymi w
trakcie użytkowania, wynikającymi z naturalnych właściwości skóry.

RĘKOJMIA:
Wyroby kaletnicze podlegają rękojmi na wady ukryte powstałe z winy producenta w wyrobie
niezużytym.

