
Praznične nosilne vrečke 
M303: Navodila za uporabo 

Čestitamo ob nakupu prazničnih nosilnih vrečk!

V paketu boste prejeli 

• 5 prazničnih nosilnih vrečk z različnimi motivi. 

Prednosti 

• Papirnata nosilna vrečka z ročajem, 

• namenjena obdarovanju otrok in odraslih, 

• čudovit okras pod praznično smrečico, 

• prisrčen prazničen potisk v živih barvah bo še 
posebej všeč otrokom, 

• papir lahko uporabite za različne kreativne 
namene, 

• izvrstna ideja za poslovno darilo in pripravo darilnih paketov, 

• biorazgradljiva, reciklirana vrečka, 

• izdelana iz okolju prijaznih materialov, 

• material: prevlečen papir, 200 g, 

• velikost: 21 x 15,7 cm. 

Uporaba 

Pozabite na zamudno zavijanje daril. Letos boste skrbno izbrano darilo podarili v praznični 
vrečki JollyBag. Zaradi čudovitih motivov na njej bo prvi vtis na obdarovanca poln navdušenja 
in veselja. V kompletu boste prejeli kar 5 prazničnih vrečk JollyBag. 

Vrečka JollyBag se bo čudovito podala pod okrašeno smrečico. Ljubek praznični potisk bo še 
posebej všeč otrokom. Darilo, ki so ga tako nestrpno pričakovali bo zaradi prisrčne vrečke še 
slajše. Skupaj z otroki jo lahko uporabite tudi za druge kreativne namene. Otroci bodo ob 
tem neskončno uživali. 

Z izbiro vrečke JollyBag boste poskrbeli tudi za okolje. Je biorazgradljiva vrečka, izdelana iz 
recikliranih materialov. Zaradi prevlečenega papirja ima dobro nosilnost in je idealna izbira za 
vse, ki vam je mar za naravo.  

Opozorila 

• Izdelek vsebuje majhne delce, zato ni primeren za otroke do dveh let starosti.  

• Ne izpostavljajte izdelka vlažnim razmeram. 

Izdelek lahko uporabljate le v skladu z zakonodajo države, v kateri se nahajate. Pred potovanjem preverite ali je 

uporaba izdelka omejena in ali za uporabo potrebujete dovoljenje.  

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Garancijo lahko 

uveljavljate z računom, ki ste ga prejeli ob dostavi izdelkov. 

Jamčimo za brezhibno delovanje izdelka v Sloveniji, v času 12 mesecev od prejema izdelka. Garancija ne izključuje 

pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. 



Garancijo uveljavite tako, da nam pišete na info@maaarket.si. V sporočilu opišite napako, priložite fotografijo ali 

video napake in napišite številko vašega naročila. Podjetje bo poskrbelo za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja, če 

bo vaš zahtevek upravičen. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema.  

Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodite pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

Proizvaja:  

mailto:info@maaarket.si

