
Vezalke brez zavezovanja 

NoTie 
Maaa72: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu! 

V paketu boste prejeli 

• 5 parov vezalk.  

• Vsakemu paru vezalk sta priloženi 2 kovinski sponki.  

• Vsak paket vsebuje bele, sive, črne, rdeče in roza 

vezalke. 

Prednosti 

• Svoboda brez zamudnega zavezovanja vezalk, 

• preprosto nameščanje, 

• enostavno obuvanje in sezuvanje superg, 

• mehke in elastične vezalke, 

• odporne na umazanijo in vodo, 

• varno zapenjanje s kovinsko sponko, ki se privije, 

• primerne za sprehod po mestu, pa tudi za športne aktivnosti, 

• namestite jih na čevlje, superge ali tekaške copate, 

• priročno za prve otroške čevlje z vezalkami, 

• kakovostna izdelava, 

• premer: 0,5 cm, 

• dolžino prilagodite sami, 

• dolžina vezalke: 105 cm. 

Uporaba 

• Olajšajte si obuvanje superg in čevljev. 

• NoTie preprosto vdenete v luknje superg ali čevljev (1).  

• Nanje poveznete kovinske sponke (2).  

• Vezalke zatrdite z vozlom (3),  

• Odrežete odvečno dolžino vezalk (4).  

• Z vžigalnikom vozel ojačate (5). 

• Spnite kovinske sponke skupaj tako, da jih zavrtite (6).  

  

 

 

 

Opozorila 

• Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne delce. 

 

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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