
Krtača za hišne ljubljenčke 

PetBrush 
M208: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Krtača za hišne ljubljenčke PetBrush. 

Prednosti 

• Primerna za pse in mačke z daljšo dlako, 

• hitro razčesavanje, 

• odstrani odmrlo dlako in kepice,  

• po uporabi je dlaka mehka in gladka, 

• preprečuje vozlanje dlake, 

• izgled vašega ljubljenčka bo kot iz salona, 

• krtača ima 10 zob,  

• ergonomsko oblikovan ročaj, 

• velikost: 16,5 cm, 

• barava: modra  in roza.  

 

Uporaba 

Krtača za vaše ljubljenčke je primerna za dolgo ali sredje dolgo dlako. Z njo boste odstranili tudi vso odvečno 

poddlako, zaplete in vozle. 

Mehka nedrseča ergonomska oblika vam nudi priročno in sproščeno uporabo. Zobje krtače so iz nerjavečega 

jekla. Uporaba je za žival ne boleča in ne poškoduje kože vašega ljubljenčka. Med uporabo PetBrush bo vaš 

ljubljenček užival in se prepustil čudoviti masaži. Notranja stran krtače je močnejša in primerna za odstranjevanje 

poddlake in vozlov, zunanja pa za masažo in razčesavanje.  

Svetujemo vam, da izvajate gibe krtačenja v smeri rasti dlake. Dlaka naj bo popolnoma suha, le tako bo PetBrush 

učinkovito delovala. 

 Opozorila 

• Ne uporabljajte na obolelih in razdraženih delih kože.  

 

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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