
DEICHMANN-OBUV s.r.o. 

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek firmy DEICHMANN-OBUV s.r.o. 
Naším cílem je co největší spokojenost zákazníka, a proto si Vás dovolujeme upozornit na několik skutečností 
a poradit Vám, jak se zakoupeným zbožím zacházet a udržovat jej tak, aby Vám sloužilo k Vaší plné spokojenosti. 

 Výběr obuvi:
Při vybíráni obuvi dbejte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi přesně odpovídal Vašim potřebám. 
Po návratu domů si obuv ještě jednou v klidu vyzkoušejte. Nevhodně zvolený typ obuvi, nesprávná velikost, 
šíře nebo tvar obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci. Při vybírání obuvi zvažte též účel užití, prove-
dení, materiálové složení a způsob ošetřování obuvi. Obzvláště je nutné předcházet všem faktorům nepříznivě 
ovlivňujícím plnou funkčnost a životnost obuvi, jako např. vysoká intenzita užívání obuvi (nedoporučujeme používat 
každodenně stejnou obuv), používání obuvi k nevhodnému účelu, praní obuvi, apod. Pro zachování dobrého stavu 
obuvi a její plné funkčnosti hraje velkou roli i pravidelná údržba. K ošetřování obuvi používejte pouze prostředky 
k tomu určené. Nesprávná nebo nedostatečná údržba obuvi podstatně zkracuje její plnou funkčnost a životnost. 
Následuje doporučení vedoucí ke správnému zvolení účelovosti obuvi a výrobního způsobu obuvi.
Přečtěte si prosím velice pečlivě následující řádky.

 Účelovost obuvi:
Účelovost ovlivňuje volbu použitého materiálu, konstrukci, provedení a způsob údržby obuvi. 

 Společenská obuv - je určena především pro nošení v interiéru a nehodí se k delší chůzi, neboť je velmi citlivá 
na mokro a nerovný povrch. 

 Vycházková obuv - je obuv k nošení po místních komunikacích nebo i v interiéru. Vyznačuje se klasickou kon-
strukcí, bez výraznějších módních prvků. Je charakteristická velkou pestrostí střihů. Životnost a pohodlnost jsou 
zde důležitější než módnost. 

 Vysoce módní obuv – jedná se o aktuální styl v oblasti oblékání a vizáže, který je v určitém, časově omezeném 
období, upřednostňován. Výrobky jsou vysoce elegantní a jsou zhotoveny dle převládajících nejnovějších trendů, 
módy a současného vkusu. Zcela zásadní hodnotou této obuvi je její vzhled, nikoliv již obvyklé užitné vlastnosti, 
typické například pro obuv vycházkovou. Tato obuv není určena pro každodenní používání. 

 Nosnost zavazadel: viz visačka na výrobku

 Zásady správného udržování textilních výrobků:

 Doklad o koupi zboží uschovejte pro případ reklamace. Zákazník by měl při uplatnění reklamace prokázat 
uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem bylo reklamované zboží, mezi ním a společností DEICHMANN-OBUV 
s.r.o. Nákup reklamovaného zboží u společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o. prokazuje zákazník zpravidla dokladem 
o zakoupení zboží. Nákup lze prokázat i jiným věrohodným způsobem, kterým zákazník doloží, že reklamované 
zboží zakoupil od společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o. (v České republice) a že zboží reklamuje v reklamační 
lhůtě. Před používáním zakoupeného zboží je vhodné se seznámit s obsahem informačního letáku. 
Reklamace se nevztahuje na změnu vlastností obuvi/zboží, která vznikla v průběhu reklamační lhůty v důsledku 
opotřebení či přirozené změny vlastnosti materiálu a/nebo na vady a nedostatky vzniklé nesprávným používáním, 
nedostatečnou nebo nevhodnou údržbou, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo ji-
ného nesprávného/neodborného zásahu. Pravidla a zásady správného používání a údržby jsou mimo jiné uvedeny 
i v tomto informačním letáku. Zboží předložené k reklamačnímu řízení by mělo být zbaveno veškerých zásadních 
nečistot a hygienicky nezávadné. Reklamaci by měl zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění 
vady, aby mohla být reklamace objektivně posouzena a správně vyřízena. Případné prodlení s uplatněním vady 
zboží při pokračujícím užívání (vadného) zboží by mohlo zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a moh-
lo by mít vliv i na výsledek reklamačního řízení. Reklamační lhůta je 24 měsíců, v této době musí být reklam-
ace uplatněna. Reklamační lhůtu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při 
správném užívání a ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdí-
lnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
Reklamaci lze uplatnit v kterékoli prodejně společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o. v České republice. Tento 
informační leták je součástí dokladu o koupi zboží. 
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Informační leták



 Rekreační obuv – je obuv určená ke sportovně-rekreačním příležitostem. Do této skupiny se řadí obuv spor-
tovního vzhledu, dále holínky nebo obuv plážová, která je určena ke krátkodobému použití, tzn., že tato obuv není 
určena k provozování sportovních aktivit. 

 Sportovní obuv – je obuv pro provozování různých sportovních aktivit. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům 
příslušného druhu sportu. 

 Domácí obuv – obuv vyrobená převážné z textilního materiálu, určená pro nošení v interiéru. 
 Domácí obuv s textilní podešví je určená především k udržení nohou v teple a není určena k běžnému nošení. 
 Textilní obuv – je určená do suchého prostředí. Obuv ošetřujte za sucha kartáčkem a čistícími spreji na textil. 
 Výrobní způsob obuvi:

Výrobní způsob výrazně ovlivňuje funkci a údržbu obuvi, tzn. způsob, jakým je spojen spodek obuvi se svrškem. 
 Obuv lepená – spodek obuvi je ke svršku připevněn lepením. Pevnost lepeného spoje může být negativně ovliv-

něna promáčením nebo propocením obuvi, či opakovaným používáním nedostatečně vysušené obuvi. 
 Obuv flexiblová – svršek obuvi je přišíván přímo ke spodku, bez nutnosti použití napínací stélky. Důsledkem je 

obuv velmi pohodlná, lehká, ohebná, s módním prošívaným okrajem. Nevýhodou obuvi je její omezená vodone-
propustnost, což je dáno právě tímto způsobem výroby. Tuto obuv používejte především do suchého prostředí.  
Při zvýšené vlhkosti může dojít k promáčení obuvi. Důrazně doporučujeme provádět u tohoto typu obuvi důklad-
nou impregnaci, především u prošívaného okraje obuvi. 
Životnost Vaší obuvi závisí také na jejím správném udržování a ošetřování. 

 Ošetřování obuvi:
 Hladká usňová obuv – obuv z tohoto materiálu ošetřujte speciálním krémem nebo sprejem. Useň není vodě-

odolný materiál, ale vodoodpudivost Vaší obuvi může být zvýšena pomocí impregnačních sprejů. 
 Nubuková, velurová (semišová) obuv – obuv ošetřujte kartáčováním, nejlépe speciálními gumovými kartáčky.  

Při větším opotřebení můžete užít barevné i bezbarvé vodoodpuzující spreje a prostředky určené pro tento mate-
riál. Obuv nikdy nekrémujte!

 Textilní obuv – obuv ošetřujte za sucha kartáčováním a čistícími spreji na textil. 
 Syntetická obuv – plasty, koženky – svým vzhledem se často zaměňují s usňovými materiály, jejich vlastnosti 

jsou však odlišné (prodyšnost, přizpůsobivost, absorpce). Obuv ošetřujte prostředky určenými pro syntetické ma-
teriály, nebo pouze vlhkým hadříkem a vytřete ji do sucha. V žádném případě nepoužívejte k ošetření prostředky 
určené pro useň! Plastové součásti obuvi jsou barveny a bývají velmi náchylné k mechanickému poškození způ-
sobenému např. zakopnutím. 

 Zimní oteplovací obuv – tzv. sněhule je určena především do sněhu, nikoliv na celodenní nošení. 
 Zásady správného udržování obuvi:

• obuv prodávaná v síti prodejen DEICHMANN-OBUV s.r.o. není vodonepropustná. Zvýšení vodonepropustnosti 
lze napomoci opakovanou impregnací. 

• obuv často střídejte, zvláště pak v deštivém počasí
• při obouvání, zejména uzavřeného střihu, používejte obouvací lžíci
• po vyzutí obuvi ji napněte na napínáky odpovídající velikosti
• obuv je nutné nechat po každém vyzutí důkladně vyschnout a vyvětrat – i po krátkém použití dochází ke zvlhnutí 

vnitřku vlivem pocení nohou
• používání nedostatečně vysušené obuvi způsobuje její nadměrné opotřebení
• promáčenou obuv vycpěte novinami a postupně sušte mimo dosah zdroje zvýšené teploty
• nerovnoměrná kresba líce a částečná rozdílnost povrchu je charakteristická pro přírodní useň
• při zvýšeném pocení nebo provlhnutí obuvi může usňová obuv částečně pouštět barvu
• opotřebená usňová podešev se běžně a včas opravuje v rámci základní údržby uživatele
• svrchní materiál není neomezeně odolný vůči vlhkosti

 Účelovost tašek, kabelek, kufrů, batohů a vaků:
Při užívání těchto výrobků dbejte prosím na dodržení povolené maximální nosnosti a chraňte výrobky před me-
chanickým poškozením, přetížením, přenášením předmětů s ostrými hranami, před přímým slunečním zářením, 
mrazem a jinými nežádoucími účinky, na které se nevztahuje případná reklamace.  
Pro výrobky následujících materiálů doporučujeme tuto údržbu:

 Výrobky z hladké usně vyčistěte od nečistot měkkým hadříkem, jemným kartáčkem nebo houbičkou. Čistý a su-
chý povrch možno ošetřit u tašek z hladké usně správně zvoleným ošetřujícím krémem nebo sprejem. 

 Výrobky z nubuku/veluru – nečistoty možno odstranit vhodným gumovým kartáčkem, gumou. Na ošetření do-
poručujeme vhodné impregnační přípravky. 

 Výrobky ze syntetických materiálů – očistěte vlažnou vodou a přídavkem jemného saponátu, navlhčeným had-
říkem. Po opláchnutí vytřete do sucha. 

 Výrobky z pryžových materiálů omyjte a nechejte volně uschnout. 
 Výrobky z textilu – ošetřujte na sucho, kartáčkem nebo ošetřujícími spreji na textil. Doporučujeme používat 

ochranný sprej proti zněčištění. 
 Výrobky z lýka není možné prát. 
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svršek

podšívka a stélka

podešev

označení pro useň

označení pro textil

označení pro syntetické materiály

povrstvená useň

pryž nebo kaučuk

• není dovoleno, aby byla obuv prána v pračce, pokud není označena příslušným piktogramem (některé druhy 
dětské a domácí obuvi). Obuv poškozená praním v pračce nemůže být předmětem reklamace. 

• včasnou základní údržbou nebo výměnou opotřebovaných patníků, podešví (příp. podrážek), vkládacích či vle-
povacích stélek nebo šněrovadel zabráníte poškození dalších součástí Vaší obuvi. Toto případné poškození 
nemůže být důvodem k reklamaci. Jde o základní údržbu uživatele, kterou si zákazník provádí a hradí sám. 

• opotřebení patníků souvisí s velikostí jejich plochy. Na malý patník (např. na jehlovém podpatku) je vyvíjen veliký 
tlak, což má za následek, že jeho opotřebení je podstatně rychlejší než opotřebení patníku s větší plochou. 

• doporučujeme pravidelně měnit vkládací stélky do obuvi, aby nedošlo k poškození vnitřní části boty, tzv. mřížky. 
Jde o základní údržbu uživatele, kterou si zákazník provádí a hradí sám.

• nohu je nutno v obuvi dostatečně upevnit šněrovadly, zapínacími pásky, apod. Nedostatečné upevnění nohy 
v obuvi může být příčinou nadměrného opotřebení podšívek a stélek. 

• syté a pastelové barvy svršků mohou v průběhu užívání zesvětlat
• bílé materiály mohou v průběhu užívání mírně zežloutnout
• v důsledku konstrukce módní obuvi s prodlouženou špičkou dochází při chůzi ke kontaktu špičky obuvi s pod-

lahou, popř. chodníkem, silnicí. Důsledkem je poměrně rychlé a intenzivní opotřebení špiček podešví, případně 
i svršků. Obuv je nutno pravidelně kontrolovat a včas provést podražení podešví. Jde o základní údržbu uživatele, 
kterou si zákazník provádí a hradí sám. 

• obuv s textilní podešví není určena k běžnému nošení. Při běžném nošení může dojít k poškození spodku této obuvi. 
• žádná obuv prodávaná v našich prodejnách není pracovní obuví ve smyslu platné legislativy

Piktogramy u obuvi: 
Usnadňují orientaci v materiálech použitých na svršek, podšívku, podešev


