
Fitnes pajkice Ombre

pajkice20: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

Fitnes pajkice Ombre 

Prednosti 

• Popolno prilagajanje telesu, 
• noro raztegljive, 
• brezšivne, 
• zračen material, 
• visok pas, 
• skrijejo nepravilnosti na telesu, 
• modno prelivanje barv, 
• primerne za športne dejavnosti in prosti čas. 

Uporaba 

Pajkice se popolno prilagajajo telesu. Imajo visok elastičen pas, ki vam stisne boke in trebuh. So brezšivne, zato 

pozabite na drgnjenje in praskanje med vadbo. Počutili se boste samozavestno in privlačno. 

Zračen in raztegljiv material nudi koži mehkobo in udobje. Pajkice imajo od kolen naprej moderen detajl, ki izgleda 

popolno. Majhne luknjice omogočajo pretok zraka in manj potenja. 

Primerne so za vsakodnevno nošenje. Med telovadbo vam bodo nudile elastičnost, dobro raztezanje in udobje. V njih 

se boste počutili prijetno tudi na sprehodu ali kavi v mestu. 

 Opozorila 

Pri meritvah lahko pride do odstopanja 1-2 cm. 

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. 

mailto:info@maaarket.si


Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

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

ali pogoltnejo majhne delce. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


