
 Výber obuvi:
Pri vyberaní obuvi dbajte, prosím, na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne zodpovedal Vašim potrebám. 
Po návrate domov si obuv ešte raz v pokoji vyskúšajte. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo 
tvar obuvi nemôže byť dôvodom neskoršej reklamácie. Pri vyberaní obuvi zvážte tiež účel použitia, prevedenie, ma-
teriálové zloženie a spôsob ošetrovania obuvi. Obzvlášť nutné je predchádzať všetkým faktorom nepriaznivo ovplyv-
ňujúcim plnú funkčnosť a životnosť obuvi, ako napr. vysoká intenzita používania obuvi (neodporúčame každodenne 
používať rovnakú obuv), používanie obuvi na nevhodný účel, pranie obuvi, apod. Pri zachovaní dobrého stavu obuvi 
a jej plnej funkčnosti hrá veľkú úlohu aj pravidelná údržba. Na ošetrovanie obuvi používajte iba prostriedky na to 
určené. Nesprávna alebo nedostatočná údržba obuvi podstatne skracuje jej plnú funkčnosť a životnosť.

Nasledujú odporúčania vedúce k správnej voľbe účelovosti obuvi a výrobného spôsobu obuvi. 
Prečítajte si, prosím, veľmi pozorne nasledovné riadky.

 Účelovosť obuvi:
Účelovosť ovplyvňuje voľbu použitého materiálu, konštrukciu, prevedenie a spôsob údržby obuvi. 

 Spoločenská obuv - je určená predovšetkým pre nosenie v interiéri a nehodí sa na dlhšiu chôdzu, pretože je 
veľmi citlivá na mokro a nerovný povrch. 

 Vychádzková obuv - je obuv na nosenie po miestnych komunikáciách alebo aj v interiéri. Vyznačuje sa klasickou 
konštrukciou, bez výraznejších módnych prvkov. Je charakteristická veľkou pestrosťou strihov. Životnosť a poho-
dlnosť sú tu dôležitejšie než módnosť.

 Vysoko módna obuv – jedná sa o aktuálny štýl v oblasti obliekania a vizáže, ktorý je v určitom, časovo obmedze-
nom období, uprednostňovaný. Výrobky sú vysoko elegantné a sú zhotovené podľa prevládajúcich najnovších tren-
dov, módy a súčasného vkusu. Najzásadnejšou hodnotou tejto obuvi je jej vzhľad, a nie obvyklé úžitkové vlastnosti, 
typické napríklad pre obuv vychádzkovú. Táto obuv nie je určená pre každodenné používanie.

 Nosnosť batožiny:

Popis tovaru maximálne zaťaženie (kg) kapacita (l)
Dámske príručné kabelky viz visačka pri výrobku
Batohy viz visačka pri výrobku
Kufor S, 2 kolieska, 530x350x200 mm 12 32
Kufor M, 2 kolieska, 630x400x280 mm 19 58
Kufor M, 4 kolieska, 690x410x270 mm 19 61
Kufor XL, 2 kolieska, 730x460x310 mm 28 86
Kufor XL, 4 kolieska, 800x460x310 mm 28 92

 Doklad o kúpe tovaru uschovajte pre prípad reklamácie. Nákup reklamovaného výrobku v predajni  
DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. preukazuje zákazník nákupným dokladom. Bez predloženia nákupného dokladu za-
háji DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. reklamačné konanie iba v prípade, že zákazník iným vierohodným spôsobom 
doloží, resp. preukáže, že reklamovaný výrobok zakúpil v predajni DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. a že záručná doba 
výrobku ešte neuplynula. Pred používaním zakúpeného tovaru je vhodné sa zoznámiť s obsahom informačného 
letáka. Záruka sa nevzťahuje na zmeny vlastností obuvi, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku opotre-
benia či prirodzenej zmeny vlastností materiálu alebo na závady a nedostatky vzniknuté nedodržovaním pravidiel 
a zásad správneho používania a údržby uvedených v tomto informačnom letáku. 
Tovar predložený na reklamačné konanie musí byť riadne vyčistený, zbavený akýchkoľvek nečistôt a hygienicky 
nezávadný. Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď po prejavení sa závady výrobku. Pri pou-
žívaní vadného výrobku môže dôjsť k zintenzívneniu závady, znehodnoteniu tovaru a môže byť dôvodom odmiet-
nutia reklamácie. Záručná doba je 24 mesiacov. V žiadnom prípade nemožno zamieňať záručnú dobu so životnos-
ťou výrobkov. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou používania, tzn., že intenzívnym používaním môže 
byť životnosť obuvi kratšia než záručná doba.

Reklamáciu možno uplatniť v ktorejkoľvek predajni spoločnosti DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. v Slovenskej 
republike. Priložený letáčik je súčasťou nákupného dokladu.
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 Zásady správneho udržovania textilných výrobkov:

Účelovosť obuvi
  Spoločenská obuv   Vychádzková obuv letná
  Rekreačná obuv   Vychádzková obuv zimná
  Športová obuv   Vychádzková obuv celoročná
  Domáca obuv   Vysoko módna obuv

Výrobný spôsob obuvi
  Obuv lepená   Obuv flexiblová 

DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.

Informačný leták
Vážený zákazník,
ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok firmy DEICHMANN-OBUV SK s.r.o.
Naším cieľom je čo najväčšia spokojnosť zákazníka, a preto si Vás dovoľujeme upozorniť na niekoľko skutočností 
a poradiť Vám, ako so zakúpeným tovarom zaobchádzať a udržovať ho tak, aby Vám slúžil pre Vašu plnú spokojnosť.

ručné pranie do 30°C COTTON / Baumwolle / Bavlna

Polyester

Polyamid

Elastán

zákaz žehlenia

zákaz bielenia

zákaz chemického čistenia

zákaz sušenia v sušičke

zákaz prania (nie je možné prať)

pranie do 30°C

pranie do 40°C

pranie do 60°C

pranie do 95°C



 Rekreačná obuv – je obuv určená na športovo-rekreačné príležitosti. Do tejto skupiny patrí obuv športového 
vzhľadu, ďalej gumáky či obuv plážová, ktorá je určená na krátkodobé použitie, tzn., že táto obuv nie je určená 
na vykonávanie športových aktivít.

 Športová obuv – je obuv pre vykonávanie rôznych športových aktivít. Svojou konštrukciou zodpovedá požiadav-
kám príslušného druhu športu.

 Domáca obuv – obuv vyrobená prevažne z textilného materiálu, určená na nosenie v interiéri.
 Domáca obuv s textilnou podošvou je určená predovšetkým na udržanie nôh v teple a nie je určená na bežné 

nosenie.
 Textilná obuv – je určená do suchého prostredia. Obuv ošetrujte za sucha kefkou a čistiacimi sprejmi na textil.
 Výrobný spôsob obuvi: Výrobný spôsob výrazne ovplyvňuje funkciu a údržbu obuvi, tzn. spôsob, akým je spo-

jený spodok obuvi s vrchom.
 Obuv lepená – spodok obuvi je k vrchu pripevnený lepením. Pevnosť lepeného spoja môže byť negatívne ovplyv-

nená premáčaním alebo prepotením obuvi či opakovaným používaním nedostatočne vysušenej obuvi.
 Obuv flexiblová – vrch obuvi je prišívaný priamo k spodku, bez nutnosti použitia napínacej stielky. Výsledkom 

je obuv veľmi pohodlná, ľahká, ohybná, s módnym prešívaným okrajom. Nevýhodou obuvi je jej obmedzená ne-
priepustnosť vody, čo je dané práve týmto spôsobom výroby. Túto obuv používajte predovšetkým do suchého 
prostredia. Pri zvýšenej vlhkosti môže dôjsť k premočeniu obuvi. Dôrazne odporúčame vykonávať pri tomto type 
obuvi dôkladnú impregnáciu, predovšetkým v oblasti prešívaného okraja obuvi. 
Životnosť Vašej obuvi závisí tiež na jej správnom udržovaní a ošetrovaní.

 Ošetrovanie obuvi:
 Hladká usňová obuv –  obuv z tohto materiálu ošetrujte špeciálnym krémom. Useň nie je vode odolný materiál, 

ale odpudivosť vody Vašej obuvi možno zvýšiť pomocou impregnačných sprejov.
 Nubuková, velúrová (semišová) obuv – obuv ošetrujte kefovaním, najlepšie pomocou špeciálnych gumových 

kefiek. Pri väčšom opotrebení môžete použiť farebné i bezfarebné vodu odpudzujúce spreje a prostriedky určené 
pre tento materiál. Obuv nikdy nekrémujte!

 Textilná obuv – obuv ošetrujte za sucha kefovaním a čistiacimi sprejmi na textil.
 Syntetická obuv – plasty, koženky – svojím vzhľadom sa často zamieňajú s usňovými materiálmi, ich vlastnosti 

sú však odlišné (priedušnosť, prispôsobivosť, absorpcia). Obuv ošetrujte prostriedkami určenými pre syntetické 
materiály alebo iba vlhkou handričkou a vytrite ju do sucha. V žiadnom prípade na ošetrenie nepoužívajte pros-
triedky určené pre useň! Plastové súčasti obuvi sú farbené a bývajú veľmi náchylné na mechanické poškodenie 
spôsobené napr. zakopnutím.

 Zimná otepľovacia obuv – tzv. snehule, je určená predovšetkým do snehu, nie však na celodenné nosenie.
 Zásady správneho udržovania obuvi:

• obuv predávaná v sieti predajní DEICHMANN-OBUV SK s.r.o. nie je vode nepriepustná. Zvýšeniu nepriepustnosti 
vody môže napomôcť opakovaná impregnácia.

• obuv často striedajte, obzvlášť v daždivom počasí
• pri obúvaní, najmä v prípade uzavretého strihu, používajte obuvák
• po vyzutí obuvi ju napnite na napináky zodpovedajúce veľkosti
• obuv je potrebné nechať po každom vyzutí dôkladne vyschnúť a vyvetrať – i po krátkom použití dochádza k zvlh-

nutiu vnútra vplyvom potenia nôh
• používanie nedostatočne vysušenej obuvi spôsobuje jej nadmerné opotrebenie
• premáčanú obuv vypchajte novinami a postupne sušte mimo dosahu zdroja zvýšenej teploty
• nerovnomerná kresba líca a čiastočná rozdielnosť povrchu je pre prírodnú useň charakteristická
• pri zvýšenom potení alebo prevlhnutí obuvi môže usňová obuv čiastočne púšťať farbu
• opotrebená usňová podošva sa bežne a včas opravuje v rámci základnej údržby užívateľa
• vrchná useň nie je neobmedzene odolná proti vlhkosti

 Účelovosť tašiek, kabeliek, kufrov, batohov a vakov
Pri užívaní týchto výrobkov dbajte, prosím, na dodržanie povolenej maximálnej nosnosti a chráňte výrobky 
pred mechanickým poškodením, preťažením, prenášaním predmetov s ostrými hranami, pred priamym slneč-
ným žiarením, mrazom a inými nežiaducimi účinkami, na ktoré sa nevzťahuje prípadná reklamácia.
Pre výrobky nasledujúcich materiálov odporúčame túto údržbu:

 Výrobky z hladkej usne vyčistite od nečistôt mäkkou handričkou, jemnou kefkou alebo hubkou. Čistý a suchý 
povrch možno ošetriť pri taškách z hladkej usne správne zvoleným ošetujúcim krémom alebo sprejom.

 Výrobky z nubuku/velúru – nečistoty možno odstrániť vhodnou gumenou kefkou, gumou. Na ošetrenie odporú-
čame vhodné impregnačné prípravky.

 Výrobky zo syntetických materiálov – očistite vlažnou vodou a prídavkom jemného saponátu navlhčenou han-
dričkou. Po opláchnutí utrite do sucha.

 Výrobky z gumených materiálov umyte a nechajte voľne uschnúť.
 Výrobky z textilu – ošetrujte nasucho, kefkou alebo ošetrujúcimi sprejmi na textil. Odporúčame používať ochranný 

sprej proti znečisteniu.
 Výrobky z lyka nie je možné prať.
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vrch

podšívka  
a stielka

podošva

označenie pre useň

označenie pre textil

označenie pre syntetické materiály

povrstvená useň

guma alebo kaučuk

• nie je dovolené, aby sa obuv prala v práčke, ak nie je označená príslušným piktogramom (niektoré druhy detskej 
a domácej obuvi). Obuv poškodená praním v práčke nemôže byť predmetom reklamácie.

• včasnou základnou údržbou alebo výmenou opotrebovaných pätníkov, podošví (príp. podrážok), vkladaných či 
vlepovaných stielok alebo šnúrok zabránite poškodeniu ďalších súčastí Vašej obuvi. Toto prípadné poškodenie 
nemôže byť dôvodom na reklamáciu. Ide o základnú údržbu užívateľa, ktorú si zákazník vykonáva a hradí sám.

• opotrebenie pätníkov súvisí s veľkosťou ich plochy. Na malý pätník (napr. na ihlovom podpätku) je vyvíjaný veľký 
tlak, čo má za následok, že jeho opotrebenie je podstatne rýchlejšie než opotrebenie pätníka väčšou  plochou.

• odporúčame pravidelne meniť vkladacie stielky do obuvi, aby nedošlo k poškodeniu vnútornej časti topánky, tzv. 
mriežky. Jedná sa o základnú údržbu užívateľa, ktorú si zákazník vykonáva a hradí sám.

• nohu je nutné v obuvi dostatočne upevniť šnúrkami, zapínacími páskami, a pod. Nedostatočné upevnenie nohy 
v obuvi môže byť príčinou nadmerného opotrebenia podšívok a stielok.

• sýte a pastelové farby vrchných materiálov môžu v priebehu používania vyblednúť
• biele materiály môžu v priebehu používania mierne zožltnúť
• v dôsledku konštrukcie módnej obuvi s predĺženou špičkou dochádza  pri chôdzi ku kontaktu špičky obuvi s pod-

lahou, príp. s chodníkom, cestou. Dôsledkom je pomerne rýchle a intenzívne opotrebenie špičiek podošví, prípad-
ne i vrchného materiálu. Obuv je nutné pravidelne kontrolovať a včas urobiť podrazenie podošví. Ide o základnú 
údržbu užívateľa, ktorú si zákazník vykonáva a hradí sám.

• obuv s textilnou podošvou nie je určená na bežné nosenie. Pri bežnom nosení môže dôjsť k poškodeniu spodku 
tejto obuvi.

• žiadna obuv predávaná v našich predajniach nie je pracovnou obuvou v zmysle platnej legislatívy

Piktogramy pri obuvi:
Uľahčujú orientáciu v materiáloch použitých na vrch, podšívku a stielku, podošvu


