
           Instrucțiuni de întreținere a atricolelor de încălțăminte 

                                                                 comercializate de magazinul BMXMAGAZIN  

           

           Pentru a menține calitatea articolelor de încălțăminte țineți cont de următoarele instrucțiuni generale de curățare, întreținere și 
uscare. 

Instrucțiuni de curățare și intreținere piele: Încălțămintea din piele nu se spală cu apă.  Se curăță cu o cîrpă uscată și se aplică o cremă 
specială pentru articolele de încălțăminte din piele. Crema de pantofi trebuie să fie în același ton cu culoarea pantofului. Pentru culori 
aprinse sau piele naturală folosiți o cremă de pantofi neutră.                                                                                                                                                                               
Piele intoarsă sau nubuc: Încălțămintea din piele întoarsă nu se spală cu apă. Se curăță cu o perie de haine. Nu folosiți cremă de pantofi!!! 
Nu folosiți apă! Se poate păta materialul, iar după uscare se întărește pielea! Petele de ulei sau grăsime se îndepărtează folosind o soluție 
contra petelor, specială pentru pielea întoarsă sau nubuc. Apoi se poate aplica o soluție specială de întreținere a articolelor din piele 
întoarsă, la culoarea pantofului.                                                                                                                                                                                                                 
Materiale sintetice: Curățați încălțămintea folosind o cîrpă umezită in apă fără detergent. Petele pot fi curățate folosind o soluție contra 
petelor, specială pentru materiale sintetice. Potrivit texturii materialelor, urmați instrucțiunile pentru piele în cazul materialelor ce imită 
pielea și instrucțiunile de întrținere a nubucului în cazul materialelor ce imită pielea întoarsă.                                                                                                   
Canvas și țesături textile: Curățați încălțămintea cu o cîrpă umedă, folosind apă călduță și soluție slabă de săpun: 2%. Nu folosiți înălbitor. 
Petele pot fi îndepărtate folosind o soluție contra petelor, specială canvas și țesături textile.                                                                                          
Instrucțiuni generale de uscare: Lăsați încălțămintea să se usuce la temperatura camerei. Nu forțați uscarea prin expunere la soare, 
radiator, foc, uscător de păr sau alte surse directe de căldură.  

Instrucțiuni de folosire: Încălțămintea comercializată pe webshop-ul bmxmagazin.ro  și prin magazinele sale este  destinată utilizarii in 
scopul in care este produsa orice incaltaminta . Pentru o cât mai indelungată întrebuințare vă recomandăm să fie purtate 2/3 perechi 
alternativ. Bmxmagazin nu acordă nici un fel de garanție la deteriorările cauzate de abreziune, tăiere(la fețele de încălțăminte și la talpă). 
Pentru incaltamintea cu talpa vulcanizata se recomanda sa nu fie utilizata la temperaturi mai mari de 35 °C la umbra, atunci cand 
temperatura asfaltului va depasi 50 °C. Garanția se pierde în momentul în care nu sunt respectate instrucțiuniile de utilizare sau 
întreținere. 

                                      

                   ATENȚIE 

• Toate articolele de încălțăminte trebuie curățate și uscate înainte de aplicare a orcărui luciu de pantofi, creme sau soluții contra petelor. 
• Cînd folosiți aceste produse citiți cu atenție instrucțiunile producătorului acestora. 
• Nu spălați încălțămintea la mașina de spălat rufe!!! 
• Pentru a crea condiții igienice de purtare și pentru a mări durata de folosire a încălțămintelor se recomandă purtarea alternativă a 2-3 perechi pe 

fiecare sezon. 
• Comerciantul nu este răspunzător pentru deteriorarea articolelor de încălțăminte ca urmare a nerespectării instrucțiunilor de întreținere mai 

sus menționate. 

Condițiile de garanție sunt în conformitate cu Legea 449/2003 și O.G. 21/1992 (30 de zile). La solicitarea garanției este necesară 
prezentarea produsului defect în ambalajul original, împreună cu accesoriile aferente și o copie a documentului fiscal. În cazul în care 
produsele ajung neînsoțite de aceste documente, produsele pot fi returnate solicitantului/expeditorului fără a i se soluționa garanția.  


