
 
Návod k použití k zakoupenému zboží dodaném 
do obchodní sítě firmou Salming ČR s.r..o., 
Kozinova 1000, Praha 10, s platností od 1. 1. 2014 
 

 
Vážení spotřebitelé, 
 
na Vámi zakoupený výrobek se vztahuje záruka na výrobní vady v délce 24 měsíců od data zakoupení. Věnujte 
prosím maximální pozornost následujícímu textu. Je třeba důrazně připomenout, že pravidelným ošetřováním 
prodloužíte životnost Vámi zakoupeného výrobku a respektováním našich doporučení je možno dosáhnout 
Vaší i naší spokojenosti. Upozorňujeme dále, že je nutná neustálá kontrola stavu obuvi a po případném zjištění 
vady bezodkladné uplatnění reklamace v místě, kde byla zakoupena. 
 
Dbejte na to, k jakému účelu nebo pro jakou příležitost budete obuv používat. 
Již při vybírání obuví dbejte na to, aby typ, číslo a tvar přesně odpovídal Vašim potřebám, jejich nevhodné 
zvolení není v žádném případě důvodem k reklamaci, tedy bude z naší strany považována za neoprávněnou. 
Rovněž na závady, které vzniknou nerespektováním uvedených údajů, nesprávným a nevhodným použitím, 
opotřebením či poškozením obuvi nebude brán zřetel, případná reklamace bude zamítnuta.  
 
V žádném případě není možno zaměňovat lhůtu pro uplatnění reklamace s životností obuvi, tzn. s dobou po 
kterou při správném používání, údržbě a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, účelovosti 
a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. 
 
Rádi bychom Vám připomněli, že pro každou příležitost je vhodný jiný druh běžecké obuvi, přečtěte si prosím 
pečlivě následující pokyny: 
Běžeckou silniční obuv používejte téměř výhradně na silnicích, asfaltových cestách. Taková obuv není určena 
do terénu a na poškození z jejích používání v terénních podmínkách nelze uplatnit reklamaci. 
Běžeckou trailovou obuv používejte zejména v terénu. Taková obuv není stavěna pro použití na tvrdém 
povrchu (asfalt apod.) a může dojít k jejímu relativně předčasnému opotřebení. Na takové opotřebení však 
nelze uplatnit reklamaci. 
 
Užívání obuvi: 

- Obuv střídejte, obzvláště při vlhkém počasí, promočenou obuv sušte postupně, bez tepelného 
zdroje. 

- Obuv v žádném případě neperte v pračce! Čistěte pouze hadříkem, jemným kartáčkem a mýdlovou 
vodou. 

- Novou obuv noste zpočátku kratší dobu, aby se přizpůsobila tvaru nohy. 
 
Záruka se vztahuje na: 

- Na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, nebo vadou 
technologie výroby, tyto vady se projeví většinou již při krátkodobém používání obuvi. 

 
Záruka se nevztahuje na: 

- Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu na údržbu a ošetřování. 
- Každou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby důsledkem jejího opotřebeni 

způsobeného obvyklým používáním (dle zákona č. 136/2002 Sb. § 619. odst. 2). 
- Vlivem nesprávného užívání, včetně neodborného zásahu do obuvi. 
- Mechanicky poškozenou a její části. 
- Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a jejího užívání. Obuv, u které byly v záruční době 

provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením. 


