Ha nem megfelelő a méret, a terméket első alkalommal futárdíj
mentesen cseréljük! A díjtalan csere csak a termékről készített fotó előzetes
elküldése után történik meg.
Készíts fotót a cipő felsőrészéről, talpáról, talpbetétről.
A képeket a webinfo@focivilag.hu email címre küldd el, hogy
meggyőződhessünk arról, hogy ténylegesen nem volt használva a lábbeli.
Rendeld meg a focivilag.hu oldalról az új terméket!
Megjegyzés rovatba mindenképpen írd be a CSERE szót!
(lehetőleg az első megrendelés számát tüntesd fel) Drágább termék
választása esetén mindössze a különbözetet kell fizetned átvételkor.
Futár viszi az új terméket cserecsomagként. A rossz méretű terméket
megfelelően becsomagolva add át a futárnak, így fog hozzánk
visszajutni a cserélendő termék. Kérünk, hogy a terméket jól lezárva,
nem átlátszó csomagolásban add át a futárnak.

Pécs, Bajcsy Zs. u. 9. Forrás Üzletház mélyföldszint
Üzlet: +36 70 396 52 54 , focipecs@focivilag.hu
Webshop: +36 70 423 60 44, ugyfelszolgalat@focivilag.hu

focivilag.hu

Szavatossági szelvény

Fontos! Kizárólag a NEM HASZNÁLT terméket van módunkban cserélni.
Ha próbálod a cipőt, lábbelit, azt csakis beltéren (nem focipályán, füvön,
egyéb kültéri felületen) tedd!
Néhány gyakori kérdés:
„Ha csak pár percig volt a lábamon a cipő edzésen, és szorít és nem jó a méret,
visszaküldhetem cserére?”
Nem. Ez a pár perc használat is már használtnak számít!
„Ha meggondoltam magam, és mégsem kérem a terméket, visszakapom az árát?”
Igen, kizárólag webshopos vásárlás esetén, ha sértetlen csomagolásban visszaküldöd a
kitöltött elállási nyilatkozattal együtt. A visszaküldés költsége Téged terhel ebben az esetben.
Kizárólag NEM HASZNÁLT terméket tudunk visszavenni!
Ezzel kapcsolatban további részleteket a focivilag.hu/hu/vasarlas-info oldalon találsz!

Termék megnevezése:

Bővebb információt a kellékszavatosságról és termékszavatosságról a
focivilag.hu/hu/aszf oldalon találsz!

Csatlakozz Te is a Focivilág hírlevelére feliratkozottak táborához és használd ki előnyeit!
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Kérjük a szelvényt őrizd meg a szavatosság érvényesítéséhez, elvesztése esetén, csak a vásárlást
igazoló nyugtával illetve számlával áll módunkban a reklamációt elfogadni!
A LABDARÚGÓ CIPŐ RENDELTETÉSE (a talp típusa szerint)

A márkanévben
szereplő két
betü

Cipőtalp

SG, SC, SI

Éles

A cipőtalp rendeltetésének megfelelő
pálya talaja
Puha, mély talajú füves pálya

Tippek a futballcipők ápolásához:
Ápolási tanácsok szintetikus anyagokhoz

⚽ Mosd le a felsőrészt hideg vízzel, ehhez különösen alkalmas egy kefe vagy egy rongy. NE mosd
a cipőt mosógépben!

⚽ A cipőket száraz helyen tárold. Lemosás után semmiképpen ne tárold hosszabb időn keresztül

táskában vagy zacskóban. Tisztítás után ne tedd ki a cipőt közvetlen napfénynek vagy egyéb hőforrásnak, pl. kályha vagy fűtőtest.

FG, MG, TRX

Gumis

Puha, füves pálya

TF, AG, AG-R

Sűrű apró gumis

Salak, műfű, kemény füves pálya

IC, ID, IN

Teremcipő

(a műbőr felsőrész a talajjal való érintkezéskor
megéghet, megkophat)

⚽ Ne használj oldószer alapú tisztítószert, mint pl. bőrápoló krémek, mivel ezek károsíthatják a felületet.

Kizárólag teremben használható

A vásárolt cipőnek megfelelő sor aláhúzással jelölve!

Anyagösszetétel jelmagyarázat

Ápolási tanácsok bőrhöz

⚽ A nagyobb földcsomókat legkönnyebben meleg vízzel és egy kefével vagy ronggyal távolíthatod el. Ne mossuk a cipőt mosógépben!
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TILOS:

⚽ terem, salak, gumis cipőt betonpályán használni a talp és az orr-rész gyen-

gébb kopásállósága miatt!!!
⚽ kemény talajú pályán éles és hosszú stoplis cipőt használni, mert a stopli kitörik

!

FG, MD, TRX talpú cipők műfüves pályán való, akár egyszeri
használata is a szavatosság elvesztésével jár!

Szavatosság kizárólag a gyártási ill. anyaghibákra vonatkozik a törvényszabta határidőn belül! A
cipőn jelentkező hibát azonnal jelezni kell. Abnormális kopásból, teremcipőnél égéstől, hibás kezeléstől ill. használattól, elhasználódásból, külső mechanikai hatás okozta sérülésekből eredő hibákért
szavatosságot nem tudunk vállalni!
FONTOS:
Vásárlásnál mind a jobb-, mind a bal cipőt próbáld fel! A szűk és/vagy rövid, ill. a bő és/vagy hosszú
lábbeli nemcsak kényelmetlen, hanem formáját veszti és a bélések idő előtt tönkre mehetnek, ami
NEM szavatosságérvényesítési jogalap!
Vásárlásnál vedd figyelembe a cipő rendeltetését, tehát az adott talajú pályára a MEGFELELŐ
TALPÚ cipőt válaszd! Minden talajra különböző talpú cipőket kínálunk! A cipő vásárlásánál ill. használatánál ennek figyelmen kívül hagyása idő előtti elhasználódáshoz vezethet, ezért vásárlásnál
kérd ki az eladó véleményét! Nem rendeltetésszerű használat a SZAVATOSSÁG ELVESZTÉSÉVEL JÁR!

⚽ A száradáskor a cipőt tömd ki újságpapírral, mivel a papír jól felszívja a nedvességet. A cipőket

száraz helyen tárold. Lemosás után semmiképpen ne tárold hosszabb időn keresztül táskában vagy
zacskóban. Tisztítás után ne tedd ki a cipőt közvetlen napfénynek vagy egyéb hőforrásnak, pl. kályha vagy fűtőtest. A bőrnek belülről kifelé kell száradnia, ellenkező esetben megrepedezhet, ami
ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolhatja a cipő tartósságát.

⚽ A cipők tárolásához használj rugós sámfát, hogy megtartsák alakjukat. A cipők nem igényelnek
impregnálást.
⚽ A valódi bőrből készült futballcipők a következő sajátoságokkal rendelkeznek: Az idő múlásával előfordulhat, hogy
a külső talp és a cipőfelsőrész között egy kis hézag keletkezik.
Ez teljesen normális, és nem befolyásolja a játéktulajdonságokat.

⚽ Sportszár ill. zokni nélkül ne viseld a lábbelit!
⚽ Az időjárásnak (a pálya talajának) megfelelő talpú cipőt viselj!
⚽ A focicipők többségénél a közbélés papírból készült, ezért óvjuk a cipőt a túlzott átnedvesedéstől.

⚽ A cipő le- és felvételekor a fűzőt lazítsd meg ill. használatkor kellőképpen szorítsd meg, ellenkező
esetben a sarokbélés kidörzsölődik, átlyukad.

⚽ A cipőt vizesen ne használjd, mert a bőr megnyúlik, alakját és tartását vesztheti, a varrás elszakadhat.

