
Při nákupu výrobků je nutno věnovat pozornost základním podmínkám údržby, které stanoví výrobce. Jsou znázorněny grafickými symboly na etiketě nebo visačce každého 
výrobku. Tyto visačky se symboly údržby nikdy z výrobku neodstraňujte! Zakoupené textilní zboží je určeno pro konkrétní sportovní aktivity, a je-li používáno k jinému účelu, může 
být důvodem k zamítnutí reklamace. Nesprávný výběr výrobku, nebo nerespektování níže uvedených zásad ošetřování a používání, může způsobit jeho poškození, které nemá 
charakter vady, na které se vztahuje odpovědnost za vady. Zboží není předeprané – možnost pouštění barvy po jednom až dvou vyprání dochází k ustálení barev.
Doporučená údržba textilu:
•  u barevného zboží je optimální teplota lázně 30°C
•  prádlo perte z rubové strany
•  při praní barevného prádla používejte prostředky s označením COLOR
•  při ručním praní používejte zásadně tekuté prací prostředky určené pro jemné a barevné prádlo
•  v aviváži pouze máchejte – nenechávejte ani krátkodobě odležet (platí pouze pro oblečení, kde je máchání povoleno!)
•  při praní výrobek pouze krátce odstřeďte (doporučujeme nízké otáčky), zamezíte tzv. zatlačení barev a přetáčení švů
•  jestliže dojde při námaze k propocení, doporučujeme výrobek vymáchat v čisté vodě, co možná nejdříve po použití z důvodu ochrany barvy před dlouhodobými účinky agresivního 
 potu. Tato lázeň nenahrazuje praní a doporučený způsob ošetření, pouze přispívá k dlouhodobé stálosti barev.
•  propocený výrobek se nesmí bez předešlého vyprání sušit na slunci! zboží není předeprané - možnost pouštění barvy, po jednom až dvou vyprání dochází k ustálení barev
•  pokud jsou používány deodoranty, mohou negativně působit na stálost barev
•  výrobky v kombinaci kontrastních barev je nutno po ručním i mechanickém praní dokonale odvodnit, aby nebyla prodlužována doba schnutí a nedocházelo k vzájemnému 
 „prolínání“ barev za mokra
•  odstranění místních intenzivních skvrn a zašpinění doporučujeme přenechat odborníkům (čistírna)
•  jemné druhy pletenin jsou náchylné k zatržení vláken a tvorbě žmolků, např. PP, POP, PES, satén, atd.). Zvýšené opatrnosti je zapotřebí i při praní.
•  zátrh je mechanické poškození a nemůže být uznán jako reklamace.
•  žmolkovitost nesnižuje funkčnost výrobku. Nepoužívejte avivážní prostředky, polypropylen váže tuky
•  výrobky u nichž bude proveden neodborný zásah nebudou uznány v reklamačním řízení
•  před praním zkontrolujte výrobek, zda jsou kapsy prázdné. Odepněte snímatelné části oděvů, popřípadě jiné odnímatelné části.
•  pokud nejsou oděvy silně zašpiněné,neperte je zbytečně na vyznačené maximum
•  pletené zboží sušte na ručníku rozprostřené
•  při žehlení se vyhněte potiskům a jiným ozdobám
•  oděvy perte a žehlete vždy po rubové straně
•  během ošetřování praním dochází postupně ke změně barvy výrobku.Tako vlastnost je pro danou finální úpravu typická a žádoucí. Nelze ji považovat za vadu.
•  deodoranty nikdy neaplikujte na výrobek
•  ozdobné aplikace,kamínky apod. se mohou při opakované zátěži uvolňovat. Tuto skutečnost nelze považovat za vadu. Tyto vysoce módní doplňky nelze na oděv pevně zafixovat.
•  při praní oděvů se suchými zipy, které nebudou zapnuté, může dojít k poškození jakéhokoliv současně praného prádla
•  oděvy opatřené spirálovými a zoubkovými zipy, je třeba před praním zapnout.
•  sportovní podprsenky a plavky s kosticemi perte zásadně v pracím sáčku
•  oděvy, ve kterých jsme zmokli, vyrovnáme (odstraníme mechanickou část nečistot) a sušíme při pokojové teplotě, zavěšené a ztvarované na ramínku odpovídajícího tvaru a velikosti.
Suché zipy, často používané na oděvech, mohou při používání způsobit nevratné poškození oděvu. Jedná se o případy, kdy je tímto typem zipu opatřena vnitřní část oděvního 
výrobku. Při používání rozepnutého oděvu pak dochází k otěru částí zipu a tkaniny výrobku, která je po určité době používání poškozena vytrhanými a staženými nitěmi vazby 
tkaniny. Velmi lehce se poškodí především výrobek z vlasové textilie. Při zanesení suchého zipu nečistotami, dochází ke snížení jeho funkčnosti.
Žmolky - výrobky perte na ruby, popř. v pracím vaku, zabráníte tím odření výrobku a žmolkům. Při používání výrobku dbejte, aby nedocházelo k oděrům (kovové a suché zipy, 
šperky, hodinky, batohy, kabelky, apod.) Dále pak opírání se o hrubé předměty omítky, kůra stromů atd.) Je známo, že tkaniny a pleteniny ze syntetických materiálů mají zvýšený 
sklon k žmolkovitosti.
Funkčnost klasických spirálových i zoubkových zdrhovadel je ovlivněna četností zapínání. Odstraněním nečistot z výrobku, se odstraní i nečistoty ze zapínací plochy zdrhovadla, 
pevnost zapnutí pak není omezena.
Návod na údržbu kšiltovek:
•  používejte pouze prášky bez bělících účinků
•  po každém použití v mokrém prostředí
•  řádně vysušte – neždímejte
•  opakované dlouhodobé vystavování přímému slunečnímu záření (dlouhodobé záření apod.) může způsobit změnu barvy
Plavky - doporučená údržba:
•  výrobek po každém použití vymáchejte, pravidelně perte v jemném pracím prostředku, aby se odstranil chlór, sůl a jiné látky (opalovací krémy, spreje atd.), které mohou vlákna 
 poškodit.
•  neukládejte vlhké,hrozí zplesnivění!!!
•  spálení tkaniny na tobogánu je mechanické poškození !!!
•  sezení na hrubém povrchu (např. beton, neopracované dřevo, atd.) způsobí mechanické poškození - zatržení materiálu plavek 
Údržba ručníků - jedním z problémů ručníků je, že mají tendenci ztrácet barvu. Perte proto ručníky vždy se stejnými nebo podobnými barvami, abyste zabránili nadbytečnému 
zabarvení ostatního prádla. Bílé ručníky by vždy měly být prány samostatně. Použijte citrónovou šťávu místo odbarvovače, protože bělidlo poškozuje tkaninu. Staré ručníky také 
mohou být méně absorpční, to je způsobeno praním v tvrdé vodě nebo nadměrným používáním pracích prostředků a aviváže. Aviváž vlákna obalí a ty pak ztrácejí svou schopnost 
pohlcovat vodu. Zkuste staré ručníky vyprat s octem, ten pomůže odbourat usazeniny z ručníku. Pokud máte problémy se zápachem ručníků, zkuste je vyprat v jedlé sodě. Perte 
ručníky v teplé vodě s podobnými barvami a nepřeplňujte pračku. Po skončení pracího cyklu ručníky protřepte. Nejlepších výsledků dosáhnete se sušičkou na mírný stupeň. 
Pravidelně své ručníky obměňujte, prodlouží to jejich životnost. Ujistěte se, že ručníky nezůstávají v extrémně vlhkém prostředí. Pokud máte v koupelně často vlhko, sušte ručníky 
venku, nebo v sušičce každých několik dní a vyperte je aspoň jednou týdně.
Zásady čištění péřových bund:
pokud perete výrobek doma doporučujeme:
•  použít prací prostředek speciálně určený na praní péřových výrobků a mít sušičku!
•  dokonale vymáchat prací prostředek.
•  Nepoužívat aviváž a jiná změkčovadla!
•  odstředit vodu
•  sušit rychle proudem teplého vzduchu se třemi tenisovými míčky
pokud se nedodrží zásadní podmínky - rychlé sušení - proud vzduchu - zachování lanolinu v peří, může se stát, že z peří se stanou cucky, peří ztratí přirozenou mastnotu, 
bunda splaskne, ztratí izolační vlastnosti, reklamace nebude uznána a v čistírně už Vám nepomohou.
Doporučujeme údržbu přenechat do rukou odborníků.
Drobné vylézání jednotlivých peříček na povrch nesnižuje užitné vlastnosti výrobku
Zimní bundy s dutým vláknem (100% Polyester):
Dutá vlákna jsou filamenty nebo syntetická staplová vlákna s dutým vnitřkem, který vzniká s pomocí trysek s jádrem nebo se zvláštním profilem. Duté vlákno slouží k udržování 
tělesné teploty a to bez ohledu na okolní teplotu. Duté vlákno se rozevírá a svírá, tím dochází k regulaci teploty. Nepoužívat aviváž a jiná změkčovadla!!! Dochází k ucpávání 
dutých vláken a ztrátě funkčnosti bundy.
Pokud perete výrobek doma doporučujeme:
použít jemný prací prostředek,dokonale vymáchat. Odstředit max. na 600ot./min. Nesmí se překrucovat! Při pozvolném sušení na ramínku proklepávat v průběhu schnutí.
V sušičce sušit rychle proudem teplého vzduchu, za použití třech tenisových míčků.
Bundy lyžařské s membránou:
Membrána je velmi choulostivá na mechanické poškození, proto nejprve pečlivě vyprázdněte všechny kapsy, pozapínejte zipy včetně „sucháčů“ a obraťte oděv naruby. Pokud 
objevíte nějaká zvlášť zašpiněná místa, můžete je zkusit ručně předeprat pomocí vlažného mýdlového roztoku a hadříku či jemného kartáčku, ale předem oblečení nenamáčejte. 
Pak ho vložte do pračky a zvolte některý z kratších programů na praní jemného prádla. Při volbě teploty se řiďte údaji na cedulce – většina materiálů snese 40°C, ale třicítkou 
opět nic nezkazíte. Důležité je důkladné vymáchání, máchací program můžete klidně po vyprání spustit ještě jednou. Membrány ovšem nikdy neždímejte (v podstatě to ani není 
nutné, protože díky vodoodpudivým vlastnostem vodu nenasáknou), zvláště ne v ruce, protože by mohlo dojít k jejich poškození. Nepoužívejte ani sušičku. Jen prostě z pračky 
vypusťte vodu, bundu či kalhoty pověste a nechte vykapat (nejlépe nad vanou:)
Co se týče pracích prostředků, tady se vyplatí sáhnout po těch speciálních, které co nejméně narušují impregnaci (dostanete je ve všech outdoorových obchodech). Rozhodně 
se vyvarujte agresivních přípravků s obsahem enzymů, bělidel, změkčovadel apod. Další možnou alternativou jsou tzv. prací ořechy nebo jemná mýdla. I tak ovšem budete muset 
po několika vypráních (cca po čtyřech) impregnaci obnovit. K tomu můžete použít prací prostředek typu 2 v 1, který v průběhu praní zároveň impregnuje (výhodou je, že se dostane 
všude), anebo po normálním vyprání použít impregnaci ve spreji. Také u membrán platí absolutní zákaz pro aviváž! Některé typy materiálů je možné šetrně chemicky čistit, 
u jiných je to ale nepřípustné (opět sledujte symboly na cedulkách).
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Pokyny k údržbě kožených oděvů:
•  již před prvním nošení použijte impregnaci.
•  vyvarujte se úplného promoknutí
•  mokrý oděv zavěste na tvarované ramínko a sušte při pokojové teplotě, nikdy u tepelného zdroje nebo na slunci
•  usušený oděv můžete opatrně přežehlit přes suchou tkaninu
•  nepoužívejte na znečistění tvrdá rozpouštědla (benzín, aceton, odlakovač, apod.)
•  oděv nenechávejte zavěšený ve skříni v ochranném neprodyšném obalu
•  chraňte před přímým dlouhodobým vystavením slunečnímu světlu, při běžném nošení sluneční světlo nevadí
•  useň se může při delším působením tlaku vašeho těla vytáhnout
•  případné skvrny nelze odstraňovat lokálně
Doporučená údržba fleecových výrobků:
•  dodržujte doporučené symboly údržby a hodnoty teplot od výrobce
•  výrobky perte samostatně, po rubové straně
•  pokud výrobek obsahuje žehlící symbol, žehlete pouze po rubové straně
•  po praní výrobek důkladně vymáchejte
•  nesušte výrobek v blízkosti intenzivního tepelného zdroje
Doporučená údržba svetrů, čepic a šál s obsahem vlny a bavlny:
•  na praní v pračce používejte program na vlnu
•  používejte jemné prací prostředky určené pro vlnu a to pro praní v ruce i v pračce
•  při máchání postupně snižujte teplotu lázně, aby nedošlo k vysrážení nebo deformaci, zejména u vlněných výrobků v ručníku, nikdy neodvodňujte ručním ždímáním - kroucením
•  výrobky po odvodnění vytvarujte a sušte nejlépe ve vodorovné poloze
•  při sušení výrobky nezavěšujte na šňůru, nezajišťujte kolíky ani jiným nevhodným způsobem
Návod na údržbu rukavic s GORE-TEX® membránou:
•  zboží perte v ruce
•  dodržujte doporučení výrobce
•  přebytečnou vodu vytlačte od špiček prstů směrem k zápěstí - ručně neždímejte kroucením, aby nedošlo k poškození goretexové membrány
•  nepoužívejte aviváž
•  pokud je podle symbolů údržby v doporučení od výrobce možnost sušení v sušičce, sušte při nízkých teplotách
•  pro další informace doporučujeme www.goretex.cz
Návod na údržbu funkčního prádla:
•  pozorně přečtěte etiketu se symboly údržby všitou do výrobku.
•  perte v pračce ve vodě teplé maximálně 40°C.
•  nepoužívejte aviváž, může způsobit snížení kapilárního výkonu vlákna. Aviváž tím, že vytváří film na jednotlivých vláknech a ucpává póry tkaniny, tyto oděvy pak ztrácejí právě 
 své speciální vlastnosti.
•  výrobky perte naruby. Zipy, zkracovače nebo plastické nášivky mohou způsobit u jemnějších pletenin zatržení.
•  výrobky lze ždímat v pračce, ale nelze je žehlit a sušit v pračce.
•  výrobky mají stálou barevnost po celou dobu životnosti, nepouští a není možné je zaprat ani obarvit.
•  v přírodě stačí prádlo ručně vyprat a nechat uschnout. Protože vlákno nemá téměř žádnou nasákavost, rychle schne.
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Některé překlady používané u textilního zboží:
Gentle tumble dry – sušit v bubnové sušičce se šetrným programem
Handwarm ironing – žehlit vlažnou žehličkou
Do not dry clean – nečistit chemicky
Keep away from fire – Nepřibližujte k ohni – hořlavé!!!
Wash this when dirty – Perte, když je zboží špinavé.
Wipe clean with a damp cloth when required – V případě potřeby otřete/
očistěte vlhkým hadříkem.
Do not use detergent. – Nepoužívejte prací prostředky/saponáty
čistící prostředky
Remove wet items immediately. – Vlhké/mokré části ihned vyjměte
Do not bleach – nebělit
Air flow fabric – vzdušná tkanina
Breathability – prodyšnost
Coating – povrchová úprava
Mikrofibre – mikrovlákno
Moisture Management – regulace vlhkosti
Thermal insulation – tepelná izolace
Ventilation – vzdušnost
Visibility – viditelnost
Water protection – ochrana před počasím
Wind resistence – odolnost proti větru

RUNNING – BĚH, BĚŽECKÝ (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na běh)
DANCE – TANEC, TANČIT (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na tancování)
YOGA – JÓGA (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na jógu)
TRAINING – TRÉNINK (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na trénink)
FITNESS – KONDICE, ZDATNOST, FORMA (veškeré takto označené zboží se používá 
výhradně ve sportovních centrech, posilovnách a tělocvičnách
TENNIS – TENIS (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na tenis)
LIFE STYLE – ŽIVOTNÍ STYL (veškeré takto označené zboží je módní, inspirované různými sporty)
BASKETBALL – KOŠÍKOVÁ (veškeré takto označené zboží se používá výhradně na košíkovou)
RETRO – OBECNÉ OZNAČENÍ PRO NĚCO MINULÉHO, ZANIKLÉHO, BÝVALÉHO (veškeré 
takto označené zboží je módní, inspirované různými sporty)
MOTORSPORT – OBLEČENÍ, OBUV A DOPLŇKY INSPIROVANÉ JEZDCI MOTOSPORTU
YOUNG ATHLETE – MLADÝ SPORTOVEC
SPORTSWEAR – SPORTOVNÍ OBLEČENÍ PRO VOLNÝ ČAS
SPORT STYLE – SPORTOVNÍ STYL
ATHLETIC TRAINING – SPORTOVNÍ TRÉNINK
SWIMSUIT, SWIMWEAR – PLAVKY
BODYWEAR, UNDERWEAR – SPODNÍ PRÁDLO
FREE STYLE – VOLNÝ STYL
JUST DO IT – PROSTĚ TO UDĚLEJ, „JDI DO TOHO“

BOY – CHLAPEC   BOYS – CHLAPECKÉ   GIRL – DÍVKA   GIRLS – DÍVČÍ   WOMAN – ŽENA   WOMEN – ŽENY   WOMENS – DÁMSKÉ   MAN – MUŽ   MEN – MUŽI   MENS – PÁNSKÉ
INFANT, BABY – BATOLE, NEMLUVNĚ   KID, CHILD, LITTLE ONE, YOUNG, BAIRN – DÍTĚ, MLÁDĚ

Místo a způsob uplatnění reklamace:
Zákazník může uplatnit reklamaci osobně v kterékoliv prodejně A3 SPORT v ČR, či zaslat přímo na adresu reklamačního oddělení. Nákup reklamovaného zboží v prodejně A3 SPORT 
prokazuje zákazník nákupním dokladem, který obdrží zároveň se zbožím. K reklamaci je třeba předložit doklad o zakoupení - paragon, či jiný doložitelný doklad (např. výpis z účtu, 
výjezd z terminálu či udání přesného dne a místa nákupu) k prokázání skutečnosti, že nákup byl proveden v síti prodejen A3 SPORT s.r.o.
Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 dní od uplatnění reklamace, nedohodnou-li se obě strany jinak. Za vadu nelze považovat změnu zboží, 
která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání, nevhodného zásahu, či důsledkem zdravotních anomálií.
Záruka se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, popř. špatnou výrobní technologií.
Životnost zboží je dána způsobem a intenzitou užívání, tzn. intenzivním užíváním může být životnost zboží kratší než záruční doba. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu 
se životností výrobku!!! V zájmu uživatele je třeba defekt hlásit ihned, kdy je možno běžnou opravou zabránit většímu poškození zboží. Případné prodlení při pokračujícím užívání 
zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.
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