
Darilne nalepke z božičnimi 

motivi 
M302: Navodila za uporabo 

Čestitamo ob nakupu  darilnih nalepk z božičnimi motivi!

V paketu boste prejeli 

• 500 nalepk na kolutu. 

Prednosti 

• Podarite unikatno zavita darila, 

• enostavna in čudovita dekoracija, 

• dodajo osebno noto darilom in voščilnicam, 

• prelepi božični motivi, 

• otroci bodo nad božičnimi nalepkami navdušeni, 

• uporabite za pečatenje kuvert ali izdelavo voščilnic, 

• primerno za okrasitev poslovnih daril ali daril strankam, 

• izbirate med 4 prazničnimi motivi, 

• v kompletu prejmete 500 nalepk na priročnem kolutu, 

• velikost: premer nalepke 2,5 cm. 

Uporaba 

Svoje najdražje presenetite z unikatno zavitimi darili. Simpatične nalepke z 

božičnimi motivi bodo vašim letošnjim darilom dodale svojevrsten pečat. 

Darilo zavijete v enobarven papir, ga polepite z nalepkami in zavežete s 

pentljo ali vrvico. Enostavno in čudovito. Darilu dodajte posvetilo in z 

nalepko zapečatite kuverto. S tem dodate pristno osebno noto prazničnim 

izdelkom. Primerne so za dekoracijo planerjev, map, vrečk, itd. 

Komplet nalepk je nadvse uporaben za dekoriranje poslovnih daril. Prejmete 

kar 500 nalepk na priročnem kolutu. Uporabite jih za zapiranje darilnih vrečk. 

Z njimi zapečatite kuverte voščilnic ali darilne kartice za vaše stranke. 

 

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

