
6 delni komplet organizatorjev prtljage 
Maaa1: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu!

V paketu boste prejeli 

• Torba XL (30 x 40 x 12 cm), 

• torba L (25 x 30 x 12 cm), 

• torba M (20 x 30 x 12 cm), 

• torbica M (28 x 35 cm), 

• torbica S (26 X 26cm), 

• torbica XS (18 x 26 cm). 

Prednosti 

• Popolno organizirana prtljaga na potovanju, 

• vodoodbojno blago,  

• trpežen material, 

• različne velikosti torb, 

• na večjih torbah je dodan ročaj za lažje prenašanje, 

• odlična zaščita oblek in drugih osebnih predmetov, 

• mreža na vrhu omogoča vpogled v vsebino torbe. 

• Možne barve: modra / rdeča, 

• material: vodoodbojna tkanina ripstop, 

• certifikati: SGS, CE, BSCI, BV. 

 

Uporaba 

Organizator prtljage bo poskrbel za to, da boste sedaj natančno 

vedeli kje se nahaja sleherna stvar.  

Na potovanju boste vedeli kaj je v torbi še preden jo boste 

odprli, saj boste skozi mrežo na vrhu torbice videli vsebino.  

Puloverji, hlače, nogavice, spodnje perilo, kozmetični 

pripomočki in obutev - vse kar potrebujete boste lahko urejeno 

zložili v kovček.  

Ker so izdelani iz trpežnega materiala, jih boste lahko vzeli na 

veliko brezskrbnih potovanj. Priročni ročaji in zadrge bodo 

olajšali uporabo.  

V potovalne torbe boste lahko zložili vsebino celotnega kovčka 

ročne prtljage. V večje torbe boste pospravili oblačila in obutev, v manjše pa spodnje perilo, kozmetične pripomočke 

ter potovalne dokumente. 

 Opozorila 

• Če obstajajo napake na izdelku, kontaktirajte prodajalca. 

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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