
Komplet ženskih 

prstanov 

PrettyLady 
M311: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu !

V paketu boste prejeli 

• Komplet prstanov z različnimi 

motivi 

Prednosti 

• Srebrna barva, 

• edinstven vintage stil, 

• izrazite se z motivi na prstanih, ki vas najbolje opišejo, 

• elegantni in ženstveni, 

• izvrsten dodatek za posebne priložnosti ali vsak dan, 

• vlijejo vam dodatno moč in samozavest, 

• popestrijo vsak način oblačenja, 

• udobni za nošenje, 

• manjše velikosti so primerne za členke, 

• število prstanov je odvisno glede na izbran komplet, 

• različne velikosti prstanov (preverite v tabeli), 

• teža: približno 4 g (odvisno od velikosti), 

• material: zlitina kovin. 

Uporaba 

• Svetujemo vam, da si izmerite obseg prsta in naročite primerno velikost. 

 Opozorila 

• Kovinski deli vsebujejo nikelj, zato uporaba izdelka ni primerna za tiste, ki bi reagirali na kovino. 

 

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  

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. 
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