
Lábbelik Kezelési és Használati Útmutatója 

Kedves Vásárlóink! 
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Szeretnénk, ha elégedett s visszatérő vásárlónk lenne. 
A termék minőségére, használhatóságára vonatkozó információkat az alábbi tájékoztatón, illetve az eladóktól kaphat. 
Kérjük a tájékoztatót saját érdekében olvassa el, és tartsa be az igénybevételre és az ápolásra vonatkozó tanácsokat. 
A szavatossági jog érvényesítéséhez őrizze meg a vásárlási blokkot, mert csak annak megléte esetén fogadhatunk el 
reklamációt. 

Viselési tanácsok: 

- Vásárláskor mind a jobb, mind a ballábas lábbelit próbáljuk fel. A szűk vagy bő lábbeli nemcsak kényelmetlen, hanem 
idő előtt formáját is elveszti. 
- Lehetőleg naponta váltsunk lábbelit. 
- Az időjárásnak megfelelő lábbelit viseljünk, nemcsak egészségünk, hanem a cipő "érdekében" is. 
- Használat után sámfázzuk ki a cipőt, vagy a fejét tömjük ki papírral, hogy a járóráncok kisimuljanak. 
- Az átnedvesedett lábbelit - kisámfázva, vagy kitömve- fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten, szellős helyen szárítsuk. 
- A lakk vagy zártfejű, műbőr felsőrészű lábbelit, sportcipőt lehetőleg ne viseljük egész nap. 
- A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre, ezért száradásig célszerű szellőztetni. 
- Újbóli használat előtt győződjön meg a talp megszáradásáról. Az átnedvesedett lábbelit soha ne helyezzük műanyag 
padlóra. Ajánlatos a cipőket farácson szárítani. 
- Ha a lábbelin kisebb hiba keletkezett, azonnal javíttassuk meg, megakadályozva ezzel is a további romlást. 
- A lábbelit lehetőleg óvjuk az éles, hegyes tárggyal való ütközéstől, súrlódástól. 
- A lábbeli húzózárát ne erőltessük! Ha parafinnal vagy gyertyadarabbal átdörzsöljük, könnyebben működik. 
- Ne várjuk meg míg a lábbeli sarka, talpa teljesen lekopik! Időben javíttassuk! 

Tisztítás, Ápolás, Tárolás 

Felsőrész: 
- Nubuk illetve velúrbőr: a szennyeződést kefével távolítsuk el. A kifényesedett felületeket velúr kefével lehet 

felújítani. Természetesen speciális tisztító szerek is rendelkezésre állnak. 
- Lakkbőr: puhaszőrű kefével vagy nedves ruhával távolítsuk el a szennyeződéseket, majd puha ruhával töröljük 

át a felületet. Cipőkrémet ne használjunk! 
- Egyéb bőr: puha ruhával, puhaszőrű kefével, szükség esetén sárkefével tisztítsuk le a szennyeződéseket. A 

tiszta felületre a bőrrel azonos színű vagy színtelen cipőkrémet kenjük fel vékonyan. Néhány perc múlva dörzsöljük 
fényesre a felületet. 

- Műbőr: a szennyeződéseket vízzel -mosószer és szappan nélkül- mossuk le. Száradás után puha ruhával 
töröljük át a felületet. Cipőkrémet ne használjunk! 

- Textil: puhaszőrű kefével távolítsuk el a szennyeződést a lábbeli felületéről. Az erősebb szennyeződéseket 
semleges mosószeres szivaccsal távolítsuk el. A cipőt ne mossuk mosógépben! 

- Az kombinált (pl. szintetikus textil-műbőr) felsőrésszel készült sportcipőkről a szennyeződéseket tiszta vízzel 
vagy semleges mosószeres szivaccsal távolítsuk el. A mosógépes tisztítás a cipőt tönkreteszi! 

Talp: 
- Bőr: a szennyeződéseket sárkefével távolíthatjuk el. 
- Műtalp: vizes lemosással tisztíthatjuk. 



Figyelem! Abban az esetben, ha a lábbeli különleges tulajdonságokkal rendelkezik, úgy Önt tájékoztatjuk! 

Reklamáció: 
Amennyiben elfogadta és betartotta tanácsainkat, és ennek ellenére az általunk forgalmazott termékkel 
kapcsolatban szavatossági időn (2 év) belül minőségi kifogása lenne, úgy a GKM 49/2003. (VII.30) számú 
rendelete alapján a nálunk vásárolt lábbelikre, a vásárlás helyén, de csak a vásárlást igazoló szelvény (blokk, 
számla) felmutatása esetén érvényesítheti szavatossági igényét. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az alábbiak a szavatossági jog elvesztésével járnak: 
- nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, 
- a szakszerű tisztítás, ápolás hiánya, 
- a nem megfelelő tisztítás (mosás, gépi mosás), 
- az esetlegesen felfedezett (rejtett anyag-, vagy gyártási) hiba időn túli (két hónapot meghaladó) jelzése 
- erőszakos külső behatás vagy rongálás, 
- házilagos javítás. 

Rejtett anyag-, illetve gyártási hiba esetén reklamációjával szíveskedjen az eladó bolthoz fordulni. 
A reklamációt a meghibásodást követő legrövidebb időn, de legfeljebb két hónapon belül lehet bejelenteni.  
Ehhez szükség van a hibás termék és a fizetési bizonylat bemutatására. A reklamációról jegyzőkönyvet vesznek 
fel.


