
 

 

POKYNY K STAROSTLIVOSTI O OBUV 

Pre Vašu vlastnú bezpečnosť a potešenie z jazdy ste si práve zakúpili obuv určenú na jazdu na motocykloch. 
Na tento produkt je poskytovaná záruka na výrobné vady v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja. So zakúpenou 
obuvou sa Vám do rúk dostáva aj tento záručný list, ktorý si prosím uschovajte spolu s dokladom o kúpe a v 
prípade reklamácie predložte predávajúcemu obidva tieto dokumenty. 

ZAKÚPILI STE SI ŠPECIÁLNU OBUV URČENÚ K POUŽITIU VÝHRADNE NA 
MOTOCYKLOCH. 
Súčasťou tohto záručného listu je aj návod na ošetrovanie a údržbu jednotlivých častí obuvi. Týmto 
upozorňujeme, že pokiaľ dôjde k poškodeniu obuvi v dôsledku nedodržania zásad o účelovom použité obuvi 
alebo v dôsledku zanedbanej údržby podľa návodu, nebude sa na takéto prípady vzťahovať poskytovaná 
záruka. Táto obuv je určená na jazdu na motocykloch a jej primárnou funkciou je poskytovať ochranu v 
kolíznych situáciách. Preto je vybavená špeciálnymi ochrannými prvkami, ktoré vylučujú jej každodenné 
používanie vo forme vychádzkovej obuvi. Za vadu sa nepovažuje "vŕzganie" obuvi pri chôdzi prevažne v 
prípade obuvi určenej na športové motocykle (cestné alebo off road), kde primárnou funkciou takejto obuvi 
je ochrana nohy a toto je docielené len pevnou konštrukciou obuvi, ktorá môže pri chôdzi v dôsledku 
namáhania vydávať zvuk, na ktorý spotrebiteľ nie je zvyknutý počas chôdze v bežnej obuvi. Preto, ak pri 
jazde na motocykloch plánujete aj prechádzky, zabezpečte si na to uspôsobenú obuv. Motocyklová obuv Vám 
poskytuje radosť z jazdy a bezpečnosť. Nie je prispôsobená bežnej chôdzi. 

Návod na ošetrovanie a údržbu 

1. Pri výbere obuvi dôkladne zvážte účel používania obuvi. Obuv používajte spôsobom a v prostredí 
zodpovedajúcemu jej účelovosti. 
2. Dôkladne vyberte správnu veľkosť a najviac vyhovujúci strih. Nevhodne zvolený druh obuvi, nesprávna 
veľkosť, šírka a tvar nemôžu byť dôvodom k neskoršej reklamácii. 
3. Obuv pri nákupe poriadne vyskúšajte. Pri obúvaní (hlavne pri uzatvorenom strihu) používajte obuvák. 
4. Berte ohľad na to, že nosením obuvi primerane klesá jej životnosť. Záručnú dobu nie je preto možné v 
žiadnom prípade zamieňať s dobo životnosti obuvi. Vzhľadom k rôznej intenzite užívania obuvi u jednotlivých 
spotrebiteľov môže byť životnosť obuvi vyčerpaná ešte pred uplynutím záručnej doby. 

ČO JE POTREBNÉ ROBIŤ: 

Po použití je dôležité, aby ste obuv dôkladne vyčistili, a pripravili na ďalšie použitie. Ak je obuv mokrá a 
zablatená, najskôr očistite blato mokrou handričkou. Potom vyplňte obuv papierom, ktorý môže pohltiť 
vlhkosť a udržať tvar obuvi. Obuv sušte pri izbovej teplote a na dobre vetranom mieste. Ak je obuv po 
používaní vysušená, stačí ju ošetriť jemnou kefkou. Kamienky, klince a iné cudzie predmety z podrážky 
odstráňte. Obuv vybavená MICROLOCK systémom musí byť čistená dôkladne po každom použití. 
Skrutkovateľné chrániče čistite opatrne a potom použite silikón na skrutky. Pravidelne kontrolujte skrutky 
držiace chrániče. Obuv s vymeniteľnými podrážkami typu SRS, ktoré sú pripevnené skrutkami, musia byť 
čistené po odstránení skrutiek a tie musia byť pravidelne mazané. 

ČO NIKDY NEROBIŤ 

Nikdy obuv neperte v automatickej práčke. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy. Obuv 
nikdy nesušte nad ohňom, na radiátore ani inom výhrevnom telese. V teplom počasí nenechávajte obuv 
vystavenú vysokým teplotám (napr. v uzatvorenom automobile), pretože môže dôjsť k zmene vlastností 
materiálu a toto nie je považované za výrobnú vadu. 

UPOZORNENIE: U obuvi so skrutkovacími chráničmi je potrebné pred prvým použitím dotiahnuť skrutky. 
Dotiahnutie nesmie byť násilné. Pri doťahovaní je potrebné vložiť jednu ruku dovnútra obuvi a tlačiť ňou na 
protikus počas doťahovania. Pri výmene chráničov odporúčame toto vykonať u autorizovaného predajcu alebo 



 

 

dovozcu, aby nedošlo k poškodeniu závitov. 
 

KOŽA - najlepší materiál zo všetkých prírodných materiálov. Malé póry, ktoré sú prirodzené sa nepovažujú 
za chybu. 

 
SYNTETICKÁ KOŽA VYSOKEJ KVALITY je materiál vytvorený z kombinácie veľmi malých vlákien. 
Táto sieť vlákien je napustená špeciálnou živicou, ktorá je podobná kolagénu z pravej kože. Takýto materiál 
poskytuje maximálne pohodlie, odolnosť a priedušnosť. 

Podmienky reklamácie: 

Reklamácie musia byť uplatňované u predajcu, ktorý Vám obuv predala to hneď po zistení závady. K 
reklamácii predkladajte len vyčistenú obuv zbavenú nečistôt. Reklamácia bude zdokumentovaná predajcom, 
ktorý uvedie aj popis stavu prijatej obuvi. Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká 

Záruku je možné uplatniť - Záruka sa vzťahuje na vady, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľne 
chybou výroby príp. technologického postupu (tieto vady sa spravidla prejavia už pri krátkom používaní 
obuvi). 

Záruka sa nevzťahuje na - Zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na ošetrovanie. 
Akékoľvek zmeny obuvi, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby dôsledkom opotrebovania spôsobeného 
obvyklým užívaním. Mechanicky poškodenú obuv a jej časti. Opotrebovanú obuv v dôsledku nevhodného 
výberu a užívania. Obuv, na ktorej boli v záručnej dobe vykonané akékoľvek úpravy a opravy nesúvisiace s 
bežnou údržbou alebo opotrebovaním obuvi. Púšťaním farby pri zvýšenom potení alebo prevlhnutím usňovej 
obuvi. Na nerovnomerné vykreslenie povrchu a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je charakteristická pre 
obuv z prírodných usní. 

Označovanie obuvi - MATERIÁL 

 

  

 


