- Záruční doba a životnost obuvi jsou dva rozdílné pojmy. Životnost obuvi je dána způsobem a intenzitou
používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. To znamená, že při intenzivním užívání může být
životnost obuvi kratší než záruční doba.

ZÁRUČNÍ LIST
Obecné zásady
- Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si zakoupili sportovní cyklistickou obuv Giro. Doufáme, že budete
s vaším výběrem spokojeni. Na zakoupenou obuv Vám poskytujeme dle zákona záruku v délce 24 měsíců
od data zakoupení. Tento záruční list vás informuje o podmínkách záruky.
- Součástí tohoto záručního listu je návod na údržbu a ošetřování obuvi. Upozorňujeme, že pokud dojde
k poškození obuvi z hlediska nedodržení zásad o účelovém použití obuvi nebo v důsledku zanedbání údržby
dle návodu na údržbu, nemůže být na případné reklamace brán zřetel.
Podmínky reklamace
- Případná reklamace musí být uplatněna u ﬁrmy, u které byla obuv zakoupena a to bez odkladu, ihned při
zjištění závady. K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou a zbavenou všech nečistot.
- Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně speciﬁkována závada
reklamované obuvi.
- Po uplynutí záruční doby nárok na uznání reklamace zaniká.
Záruku možno uplatnit:
Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby popřípadě
technologického postupu (tyto vady se zpravidla projeví již při krátkodobém používání obuvi).
Záruka se nevztahuje na:
- změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování
- veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení způsobeném obvyklým
užíváním (viz zákon číslo 136/2002 Sb., § 619, odst. 2)
- mechanicky poškozenou obuv a její části
- opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití
- obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou,
nebo opotřebením obuvi
- pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi
- na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň
- poškození v důsledku působení agresivních posypových materiálů
- nevhodně zvolenou velikost obuvi
Upozornění
- Sportovní cyklistická obuv Giro svou konstrukcí odpovídá požadavkům tohoto sportu, proto je nutné ji
používat pouze k tomuto sportu.
- Pečlivě vybírejte správnou velikost obuvi - délka vnitřního prostoru obuvi (velikost) má být delší než délka
chodidla, prsty by se neměly v žádném případě dotýkat vnitřní strany špičky obuvi.
- Cyklistickou obuv nelze používat jako obuv pracovní, protože nesplňuje přísné požadavky kladené na tento
druh obuvi.
- Velmi negativní vliv má na vzhled obuvi působení posypových materiálů, kterými se v zimním období
ošetřují komunikace. Agresivní chemické látky obsažené v posypech narušují strukturu materiálů. Obuv
pravidelně ošetřujte.

Údržba obuvi
Pro zachování původních vlastností obuvi je doporučeno:
- vyndávat vložky a plně otevřenou obuv vždy nechat při pokojové teplotě vyschnout. Používejte napínáky
odpovídající velikosti obuvi.
- čistit povrch suchým hadříkem nebo měkkým kartáčem či měkkou gumou určenou k údržbě kožených bot.
- používat na údržbu pouze přípravky doporučené pro příslušný materiál.
- obuv neprat v pračce, nesušit u/na radiátoru.
Symboly materiálů pro údržbu a ošetřování obuvi
Textilní materiály
Obuv čistit kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním
za vlhka, mastné skvrny čističem skvrn na textil. Impregnovat sprejem na textil.
Useň (kůže)
Obuv nejdříve zbavit nečistot vhodným kartáčem, měkkým hadříkem, případně vlhkou
houbou. Suchou useň ošetřit krémem. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled
povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její
včasné očištění, vysušení a nakrémování krémem určeným pro příslušný druh usně
a typ její povrchové úpravy. Vlasová useň (velur, čibuk) se nikdy nekrémuje!
Syntetické materiály
Čistit vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí vytřít hadříkem.
Vrchový materiál
Podšívka
Podešev
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- Záručná doba a životnosť obuvi sú dva rozdielne pojmy. Životnosť obuvi je daná spôsobom a intenzitou
používania a nemusí byť vždy rovnaká ako záručná doba. To znamenám, že pri intenzívnom používaní môže
byť životnosť kratšia než záručná doba.

ZÁRUČNÝ LIST
Obecné zásady
- Vážení zákazníci, ďakujeme, že ste si zakúpili športovú cyklistickú obuv Giro. Dúfame, že budete s vašim
výberom spokojný. Na zakúpenú obuv Vám poskytujeme podľa zákona záruku do 24 mesiacov od dátumu
zakúpenia. Tento záručný list vás informuje o podmienkach záruky.
- Súčasťou tohto záručného listu je návod na údržbu a ošetrenie obuvi. Upozorňujeme, že pokiaľ dôjde
k poškodeniu obuvi z hľadiska nedodržania zásad o účelovom použití obuvi, alebo v dôsledku zanedbania
údržby podľa návodu na údržbu, nemôže byť na prípadnú reklamáciu braný ohľad.
Podmienky reklamácie
- Prípadná reklamácia musí byť uplatnená u ﬁrmy, v ktorej bola obuv zakúpená a to bez odkladu, ihneď pri
zistení chyby. K reklamácií je potrebné predložiť len vyčistenú obuv a zbavenú všetkých nečistôt.
- Reklamáciu predajca doloží písomným vyjadrením o stave prijatej obuvi, kde je presne špeciﬁ kovaná
chyba reklamovanej obuvi.
- Po uplynutí záručnej doby nárok na uznanie reklamácie zaniká.
Záruku možno uplatniť:
Záruka sa vzťahuje na chyby, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby preukázateľnou chybou výroby
poprípade technologického postupu (tieto chyby sa spravidla prejavia už pri krátkodobom používaní obuvi).
Záruka sa nevzťahuje na:
- zmenu obuvi v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie
- každú zmenu obuvi, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku opotrebovania obvyklým spôsobom
- používaním
- mechanicky poškodenú obuv a jej časti
- opotrebenú obuv v dôsledku nevhodného výberu a používania
- obuv, u ktorej boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek úpravy a opravy nesúvisiace s bežnou údržbou,
alebo opotrebením obuvi
- púšťanie farby pri zvýšenom potení, alebo prevlhnutie koženej obuvi
- na nerovnomernú kresbu líca a čiastočnú rozdielnosť povrchu, ktorá je charakteristická pre prírodnú kožu
- poškodenie v dôsledku pôsobenia agresívnych posypových materiálov
- nevhodne zvolenú veľkosť obuvi
Upozornenie
- Športová cyklistická obuv Giro svojou konštrukciou zodpovedá požiadavkám tohto športu, preto je nutné ju
používať len k tomuto športu.
- Starostlivo vyberajte správnu veľkosť obuvi - dĺžka vnútorného priestoru obuvi (veľkosť) má byť dlhšia ako
dĺžka chodidla. Prsty by sa nemali v žiadnom prípade dotýkať vnútornej strany špičky obuvi.
- Cyklistickú obuv nemožno používať ako obuv pracovnú, pretože nespĺňa prísne požiadavky kladené
na tento druh obuvi.
- Veľmi negatívny vplyv má na vzhľad obuvi pôsobenie posypových materiálov, ktorými sa v zimnom období
ošetruje komunikácia. Agresívne chemické látky obsiahnuté v posypoch narušujú štruktúru materiálov.
Obuv pravidelne ošetrujte.

Údržba obuvi
Pre zachovanie pôvodných vlastností obuvi je doporučené:
- vybrať vložky a celkom otvorenú obuv vždy nechať pri izbovej teplote vyschnúť. Používajte napínače
zodpovedajúce veľkosti obuvi.
- čistiť povrch suchou handričkou alebo mäkkou kefkou či mäkkou gumou určenou na údržbu kožených
topánok.
- používať na údržbu len prípravky doporučené pre príslušný materiál.
- obuv neprať v práčke, nesušiť pri/na radiátore.
Symboly materiálov pre údržbu a ošetrovanie obuvi
Textilné materiály
Obuv čistiť kefovaním podľa druhu textilu a povahy znečistenia a taktiež utieraním
za vlhka, mastné škvrny čističom škvŕn na textil. Impregnovať sprejom na textil.
Useň (koža)
Obuv najprv zbavíte nečistôt vhodnou kefkou, mäkkou handričkou, prípadne vlhkou
špongiou. Suchú useň ošetrite krémom. Vyvarujte sa rozmočeniu, poškodzuje vzhľad
povrchovej úpravy a deformuje tvar. Pokiaľ dôjde k premočeniu obuvi, dbajte na jej
včasné očistenie, vysušenie a nakrémovanie krémom určeným pre príslušný druh usne
a typ jej povrchovej úpravy. Vlasová useň (velúr, čibuk) sa nikdy nekrémuje!
Syntetické materiály
Čistiť vodou s prídavkom saponátu a po opláchnutí utri handričkou.
Vrchný materiál
Podšívka
Podošva
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