Vážení zákazníci,
naším cieľom je čo najväčšia spokojnosť užívateľa s výrobkom zakúpených v našej predajnej sieti spoločnosti A3
SPORT s.r.o., a preto si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko skutočností, o ktorých je potrebné pred zakúpením
vedieť.Pri nákupe výrobku je potrebné venovať pozornosť základným podmienkam údržby, ktoré stanovuje výrobca.
Sú znázornené grafickým symbolom na etikete, alebo na visačke každého výrobku. Tieto visačky so symbolom nikdy
neodstraňujte.Na každý šport je vhodný iný druh obuvi. Pri výbere zvážte, k akému účelu bude používaná. Obuv by
mala byť vyberaná zvlášť starostlivo s dôrazom na presne zvolenú veľkosť a šírku. Týmto predídete predčasnej devastácii obuvi /predčasné opotrebenie stielkového materiálu a pod./.
FUTBALOVÝ TOVAR
Futbalová obuv „kopačky“:
• zvršok je vyrobený mäkkej hovädzej, klokanej a syntetickej usne.
Futbalová obuv sa podľa povrchu použitia delí do šiestich základných skupín:
= používajte len na jemný až mäkký prírodný povrch
SG SOFT GROUND
= používajte len na stredne tvrdý až tvrdý prírodný povrch
FG FIRM GROUND
= používajte len na veľmi tvrdom, prírodnom povrchu
HG HARD GROUND
AG ARTIFICIAL GROUND = použitie na umelej tráve, tvrdý umelý povrch
= použitie na umelej tráve, škváre a zľadovatelom povrchu
TF TURF
= používajte len v halách a telocvičniach k sálovému futbalu
IN INDOOR
Pri nevhodnom užívaní, sa môžu zlomiť alebo ináč poškodiť použité štuple. V prípade zakúpenia futbalovej obuvi
s vymeniteľnými štupľami si Vás dovoľujeme upozorniť na ich dotiahnutie pred každým použitím, aby sa zabránilo
predčasnému poškodeniu závitového lôžka.
1. Hrubé nečistoty odstránime vlhkou handričkou, namočenou vo vlažnej mydlovej vode.
2. Obuv po umytí nechajte sušiť prirodzene. Obuv vyplňte novinovým papierom (dobre nasáva vlhkosť). Obuv
uložte na suché miesto, nie blízko radiátora, zdroja priameho tepla, na slnku a pod. Povrch musí schnúť pozvoľna,
inak môže dôjsť k popraskaniu a zatvrdnutiu povrchu, tým sa znižuje životnosť obuvi.
3. Kopačky, s výnimkou látkovej obuvi nakrémujte po každom použití krémom k tomu určeným (u značky Adidas
odporúčame krémom Baranne).
4. Pri úschove obuvi môžete obuv napnúť na napinák, tým si obuv zachová originálny tvar.
5. Zvláštnosť kopačiek z pravej kože: používaním obuvi niekedy dôjde k vzniku malej trhlinky medzi vonkajšou
podošvou a materiálom zvršku. Jedná sa o normálne opotrebenie kopačky, ktoré nemá vplyv na jeho užívanie.
6. Sklz je mechanické poškodenie – vzniká zodratím vrchného materiálu, napr. pri hre, odieraním topánky o druhú
topánku alebo prišliapnutím obuvi iným hráčom.
Vyvarujte sa:
• praniu obuvi v práčke
• vlhkú obuv nedávajte do tašiek, batohu, vrecúšok ani do igelitových tašiek
• nekrémujte indulonou
• nesušiť pri zdroji tepla a na priamom slnku
Na umelé povrchy a trávniky 3. a 4. generácie sa používa VÝHRADNE futbalová obuv s turfovou podošvou,
alebo kopačky typu AG.
(Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej i našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov nemôžeme,
bohužiaľ, reklamáciu uznať za oprávnenú)
Návod na údržbu brankárskych rukavíc: 		
Ubezpečte sa, že rukavica pohodlne sedí na Vašej ruke. Upínací pás upnite do žiadanej polohy.
Návod na ošetrenie:
• skladujte v chlade a suchu,
• ručne prať pri maximálnej teplote mydlového roztoku do 30°C,
• neprať v automatickej práčke!
• prirodzene sušiť pri izbovej teplote,
Upozornenie:
• pri sušení nevystavujte rukavice priamemu slnečnému žiareniu, umiestnite ich mimo dosahu vykurovacích telies,
nesušte ani v sušičkách.
Použitie:
Tento výrobok zabezpečuje uchopenie futbalových lôpt a absorbuje nárazy a údery smerujúce na dlaň, vyskytujúce
sa počas športovania /futbal/.
Návod na údržbu basketbalových, volejbalových, hádzanárskych a futbalových lôpt:
- lopty s gumeným povrchom nevyžadujú zvláštnu údržbu,
- lopty zo syntetickej kože a polyuretánovej peny ošetrite vo vlažnom mycom roztoku a následne preleštite,
- lopty z prírodnej kože ošetrujte špeciálnym krémom, či sprejom na kožu,
- sušte pri „izbovej“ teplote, nie blízko vykurovacích telies, pri zdroji priameho tepla, slnka /zo syntetickej a prírodnej kože/.
Návod na hustenie:
- používajte výhradne ihly od výrobcu,
- pred hustením ihlu navlhčite vodou, alebo silikónovým olejom,
- pri hustení sa snažte udržať pumpu s ihlou kolmo k ventilu,
- dodržujte predpísaný tlak uvedený na výrobku,
- pri predaji výrobku je potrebné loptu nahustiť /predajcom/ z dôvodu zistenia funkčnosti, resp. nefunkčnosti ventilu.
Užívanie lôpt na inom povrchu alebo na iný účel ako sú určené, môže spôsobiť poškodenie, resp. predčasné
opotrebenie výrobku!!!
Návod na ošetrenie štucní:
Dodržiavajte pokyny o údržbe od výrobcu, podľa symbolov údržby.
Neperte ponožky spoločne s chráničmi alebo s brankárskymi rukavicami.
Nepoužívajte na hrubom povrchu, zabráňte kontaktu s ostrými predmetmi – predídete tak vyťahávaniu očiek z materiálu.
Kapitánske pásky:
• perte ručne pri max. teplote (do 30°C), vyvarujte sa kontaktu s ostrými predmetmi – predídete tak vyťahávaniu
očiek z materiálu.
Návod na použitie futbalových chráničov:
Ubezpečte sa, či chránič je optimálne a pohodlne umiestnený na holennej časti nohy. Tento výrobok absorbuje

nárazy do holene, ktoré sa často vyskytujú pri futbale.
Návod na ošetrenie:
• skladujte v chlade a suchu,
• ručne prať pri maximálnej teplote mydlového roztoku do 30°C,
• neprať v práčke!
• prirodzene sušiť pri izbovej teplote, nesušte na alebo v blízkosti ohrievačov alebo iného zdroja priameho tepla.
Poznámka:
Niektorým zraneniam sa nedá predísť aj napriek správnemu používaniu. Predajca nie je zodpovedný za prípadné
zranenia. Všetky výrobky sú vyrobené za úzkej spolupráce so športovcami svetovej úrovne. Pri výbere tovaru požiadajte o informácie ohľadom ošetrenia a použitia výrobku priamo v predajni. Nezabudnite, že užívanie výrobku k iným
účelom, ako je určený, môže zapríčiniť poškodenie, prípadne devastáciu, bez toho, aby sa jednalo o výrobnú vadu.
Niektoré preklady anglických názvov a terminológií:
Advice: please be aware that sliding too fast across indoor floors could cause friction burns where floor,
suit and skin meet.
Prosím buďte opatrný pri sálových športoch! Pri prudkom a rýchlom páde na podlahu môže dôjsť v mieste styku
pokožky s tkaninou k spáleniu kože.
Studs tighten - Utiahnuť kolíky
Studs are inserted at light pressure during manufacturing process. Please tighten thoroughly prior to use.
Kolíky sú namontované miernym tlakom pri výrobe. Prosím utiahnite pred použitím.
Important: Dôležité:
Please ensure that studs are firmly tightened before each wear. Note: do not overtighten.
Pred každým obutím obuvi skontrolujte riadne dotiahnutie kolíkov. Poznámka: kolíky nepreťahujte príliš, hrozí pretočenie závitu.
Piktogramy pri obuvi:
Uľahčujú orientáciu v materiáloch použitých na vrch, podšívku a stielku, podošvu.
Označenie jednotlivých		
súčastí obuvi			

Označenie materiálov
používaných na jednotlivých komponentoch obuvi

Dodržiavanie týchto zásad povedie k Vašej i našej spokojnosti. V prípade nerešpektovania pokynov nemôžeme,
bohužiaľ, reklamáciu považovať za oprávnenú. Ďakujem Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa športových
úspechov.
Doklad o kúpe uchovajte pre prípad reklamácie. Pre používaním zakúpeného tovaru je vhodné sa zoznámiť s obsahom informačného letáka. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastnosti materiálu, ktoré vznikli v priebehu záručnej
doby v dôsledku opotrebenia či prirodzenej zmeny vlastnosti materiálu alebo na závady a nedostatky vzniknuté
nedodržiavaním pravidiel a zásad správneho používania a údržby uvedených v tomto informačnom letáku.
Postup reklamačného konania je podrobne opísaný v Reklamačnom poriadku predajne, pričom vychádza z príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Zb. z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Tovar predložený na reklamačné konanie musí byť suchý, riadne vyčistený, zbavený akýchkoľvek nečistôt
a hygienicky nezávadný. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po prejavení sa závady
na výrobku. Pri používaní vadného výrobku môže dôjsť k zintenzívneniu závady, znehodnoteniu tovaru a môže byť
dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú
dobu so životnosťou výrobkov. Životnosť výrobkov je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn., že intenzívnym
používaním môže byť životnosť výrobku kratšia než záručná doba.
Podmienky pre prijatie obuvi do reklamačného procesu:
Reklamáciu možno uplatniť v ktorejkoľvek predajni spoločnosti A3 SPORT, s.r.o. v Slovenskej republike s priloženým
dokladom o zakúpení.
Priložený letáčik je súčasťou nákupného dokladu.

www.a3sport.cz

