Zaščita pred mačjimi
kremplji za pohištvo
ScratchAway
M272: Navodila za uporabo
Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli
•
•

4 nalepke (30 x 45 cm),
24 bucik.

Prednosti
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odslej boste brez skrbi, da vam mačke uničijo pohištvo,
uporabite ga na oblazinjenem pohištvu ali lesenih delih,
zaščitili boste kavč, stol, mizo, vrata ali preprogo,
gladka drseča površina zaščite za mačke ni zanimiva, zato bodo raje uporabile praskalnik,
ekstremno močna je, zato učinkuje proti praskam mačk in drugih hišnih ljubljenčkov,
prilagodljiva zaščita se prilagodi vašemu pohištvu,
manjši kos zaščite lahko preprosto odrežete s škarjami,
ker je prozorna, se bo zlila z vašim pohištvom,
zaščita je na eno stran prevlečena z lepilom, da jo preprosto namestite,
ko jo boste želeli odstraniti, lepilo ne bo poškodovalo pohištva,
priložili bomo tudi posebne bucike, ki ne poškodujejo oblazinjenega pohištva,
je popolnoma varna - ne vsebuje nobenih dišav, ne bo dražil vaše kože ali tačk vašega ljubljenčka,
izdelan je iz trpežnega PVC materiala,
dimenzije: 30 x 45 cm.

Uporaba
•

Zaščito ScratchAway preprosto nalepite na pohištvo ali sedežno garnituro. Dodatno pritrdite s priloženimi
bucikami. Ker je ScratchAway mogoče enostavno rezati, lahko pokrijete tudi najmanjša področja pohištva.
Odstranili ga boste enostavno - vaše pohištvo bo ostalo nepoškodovano.

•

Zaščita pred mačjimi kremplji za pohištvo je okolju prijazna, netoksična in izjemno prilagodljiva. Zaradi svoje
debeline bo z lahkoto preprečila praskanje. Prilagodila se bo obliki vašega pohištva. ScratchAway za kavč je
popolnoma prozorna in se dobro ujema s pohištvom, kar zagotavlja skoraj nevidno zaščito.

Opozorila
•

Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce.

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.

