Snap Outdoor sp. z o.o.
Panattoni Park Gliwice III
Budynek 4

WYSYŁKA W 24H

ul. Bojkowska 92C
44-141 Gliwice

Działamy błyskawicznie. Wybierz preferowanego dostawcę a my zajmiemy się
resztą. Paczki wysyłamy w dni robocze w ciągu 24h od zamówienia.
Zrób zakupy za więcej niż 350zł a wysyłkę zgarniesz GRATIS.

JAK ZWRÓCIĆ TOWAR?
Nie oferujemy wymiany towarów - udostępniamy za to możliwość zwrotu i złożenia nowego zamówienia.
To znacznie szybsze i prostsze zarówno dla nas, jak i dla Ciebie. Jeżeli zakupiony towar posiada nieprawidłowy rozmiar
lub zwyczajnie nie przypadł Ci do gustu, możesz go zwrócić. W tym celu wykonaj 3 poniższe kroki:
1 KROK – WYPEŁNIJ
I PRZEŚLIJ FORMULARZ

2 K R O K – Z A PA K U J
PRODUKT Z FORMULARZEM

3 KROK – WYŚLIJ
NA NASZ ADRES

Wejdź na stronę:
https://8a.pl/faq/chce-dokonac-zwrotu
Podążaj za wskazówkami.

Zapakuj ponownie zwracany produkt.

Snap Outdoor sp. z o.o.
Panattoni Park Gliwice III
Budynek 4
ul. Bojkowska 92C
44-141 Gliwice

Po wysłaniu formularza, otrzymasz nr zwrotu.
Numer ten odnajdziesz również w tytule
wiadomości e-mail potwierdzającej
zarejestrowanie Twojego zgłoszenia.

Do paczki dołącz tę kartkę wraz z wypełnionym poniżej numerem zwrotu.

WPISZ WYGENEROWANY NUMER ZWROTU
Numer ten otrzymasz po wypełnieniu formularza.
Znajdziesz go również w tytule e-maila potwierdzającego zarejestrowanie Twojego zgłoszenia.

Uwaga!
Skorzystanie z przedstawionej metody dokonania odstąpienia od umowy jest najprostsze i najszybsze, ale nie jest
obowiązkowe. Mogą Państwo skorzystać z dowolnego wzoru formularza. Aby zachować termin do odstąpienia, wystarczy
wysłanie takiej informajcji przed upływem 30 dni od daty otrzymania towaru zakupionego na odległość.

Szanowni Państwo
Dziękujemy za wybór Sklepu Internetowego 8a.pl. Niniejsza ulotka powstała aby pomóc Państwu w należytej pielęgnacji i utrzymaniu produktów, co pozwoli na czerpanie maksimum przyjemności
i satysfakcji z ich używania przez możliwie najdłuższy czas.
INSTRUKCJA OBSŁUGI OBUWIA
Czyszczenie i suszenie
Należy usunąć sznurówki i myć buty pod lekkim strumieniem zimnej wody, używając w razie potrzeby delikatnego mydła (nie detergentu) oraz upewnić się, że cały brud został usunięty z cholewki
i podeszwy. Usunąć wkładki z butów i pozostawić obuwie do momentu dokładnego wyschnięcia w chłodnym lub niezbyt ciepłym, dobrze wentylowanym miejscu. Jeżeli buty są bardzo mokre, można
je dodatkowo wypełnić na czas suszenia gazetami; w razie potrzeby należy gazety wymienić. Nie należy przyspieszać procesu schnięcia poprzez umieszczanie butów w pobliżu źródeł ciepła, takich
jak ogień, grzejniki, suszarki ponieważ może to spowodować pękanie i/ lub kurczenie się skóry oraz poważnie uszkodzić miejsca klejenia poszczególnych części składowych buta.
Cholewka – impregnowanie i pielęgnacja
Właściwa impregnacja i pielęgnacja różni się w zależności od materiałów użytych do produkcji cholewki, jednak w każdym wypadku głównym zadaniem jest odżywienie skóry i jej impregnacja,
co pozwoli zachować giętkość oraz utrzymać maksymalny poziom wodoodporności.
Buty ze skóry licowej – Na suchą powierzchnię cholewki należy nanieść niewielką ilość kremu lub wosku impregnującego, a następnie za pomocą miękkiej szczoteczki należy wetrzeć go w skórę.
Pozostawić na noc aby preparat dokładnie wchłonął w skórę, później wypolerować.
Buty z nubuku, zamszu, nubuku/tkaniny, dwoiny/tkaniny – Impregnat powinien być aplikowany na suche, czyste buty. Przed użyciem należy wstrząsnąć preparat, następnie nanieść dwie warstwy
na całą powierzchnię cholewki (łącznie z częściami wykonanymi z tkaniny, jeżeli takie występują) trzymając preparat w odległości około 10cm, odczekując około 5 minut pomiędzy naniesieniem
pierwszej i drugiej warstwy (pozwalając preparatowi wsiąknąć w materiał).
Haki sznurowadeł – Dbaj o odpowiednie osuszanie haków; wskazane jest dokładne woskowanie.
Wyściółka buta – pielęgnacja i impregnowanie.
Wyściółki syntetyczne (GORE-TEX, Thinsulate itp.) – Nie wymagają one specjalnego traktowania; wystarczy je po użyciu pozostawić do całkowitego wyschnięcia w normalnych warunkach
(z dala od źródeł ciepła), a raz na jakiś czas wyczyścić za pomocą ciepłej, wilgotnej szmatki lub przepłukać wodą.
Wyściółki skórzane – Aby skóra zachowała swoje właściwości, wymaga ona regularnej pielęgnacji. Oferując wysoki komfort użytkowania, skóra może zostać uszkodzona, wysuszona i popękana
w wyniku działania potu wydzielanego przez stopę. Z tego powodu skórzaną wyściółkę należy regularnie czyścić przy użyciu ciepłej, wilgotnej szmatki, pozwalając wyściółce wyschnąć w normalnych
warunkach (z dala od źródeł ciepła), a następnie należy nałożyć na nią cienką warstwę preparatu odżywczego do skór, który odżywi i zaimpregnuje skórę, pozwalając jej zachować giętkość.
Sznurowadła i wkładki – kontrola, pielęgnacja i wymiana.
Sznurowadła z reguły oferują stosunkowo długi czas użytkowania, jednak należy regularnie sprawdzać stopień ich zużycia. W razie potrzeby należy je wymienić na oryginalne sznurowadła.
Zalecanym środkiem ostrożności jest noszenie ze sobą zapasowej pary sznurowadeł, szczególnie podczas trekkingu w odległych od cywilizacji terenach. Anatomicznie wyprofilowane wkładki
dostarczane razem z obuwiem powinny być regularnie czyszczone, oraz okresowo wymieniane na nowe. Jeżeli buty używane są średnio intensywnie – zaleca się wymianę wkładek co 6 miesięcy.
Przechowywanie
Buty należy przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym i suchym miejscu, nie wystawiając ich na bezpośrednie działanie źródeł ciepła.
Nigdy nie zamykaj obuwia w szczelnym worku - nawet minimalna ilość wilgoci (np. potu) może spowodować zapleśnienie cholewki!
INSTRUKCJA OBSŁUGI ODZIEŻY
Uniwersalne zasady dotyczące konserwacji odzieży bezwzględnie należy skonsultować z instrukcją podaną na metce.
Odzież zewnętrzna z membraną
Pranie nie szkodzi membranie! Należy jednak, przy praniu tego typu odzieży, zachować szczególną ostrożność. Odzież z membraną można prać w pralce w temperaturze nie przekraczającej 40°C,
najlepiej na delikatnym programie i przy użyciu środka do prania tkanin delikatnych lub specjalistycznego środka do prania odzieży outdoorowej. Nie jest wskazane stosowanie płynów do płukania/
płynów zmiękczających. Mocne zabrudzenia można wcześniej usunąć szczotką i mydłem, ale bez użycia chlorowych wybielaczy. Odzież z membraną można po praniu krótko odwirować (na najniższej
mocy wirowania), jednak w przypadku odzieży z cienkich laminatów lepiej odcisnąć nadmiar wody ręcznie. Suszenie w suszarce bębnowej i prasowanie w niskich temperaturach są dopuszczalne, o ile nie
zabrania tego instrukcja na etykiecie. Te same zasady obowiązują w przypadku różnych typów odzieży oddychającej (polary, softshelle, bielizna termoaktywna).Należy pamiętać, że z czasem
impregnacja zewnętrzna materiałów membranowych wyciera się. W przypadku spadku poziomu wodoodporności odzieży należy poddać ją ponownej impregnacji. Na rynku dostępna jest szeroka gama
specjalistycznych środków impregnujących - w płynie, atomizerze itp.
INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUKTÓW PUCHOWYCH
Powierzchniowe zabrudzenia tkaniny należy usunąć wilgotną gąbką. W razie konieczności prać ręcznie* w małej ilości wody w temp. 30°C używając delikatnych środków piorących**.
Płukać starannie aż do usunięcia śladów środka piorącego. Nie czyścić chemicznie. Nie używać detergentów. Nie chlorować. Nie prasować. Suszyć bezzwłocznie, intensywnie roztrzepując puch
aż do uzyskania sprężystości i całkowitego wyschnięcia. W okresie użytkowania suszyć i wietrzyć regularnie. Po zamoczeniu suszyć jak najszybciej. Nie przechowywać w stanie wilgotnym.
Przechowywać w stanie luźnym, w suchym i przewiewnym miejscu. Małego woreczka dostarczanego w komplecie do niektórych śpiworów czy kurtek można używać wyłącznie na czas transportu
(by zminimalizować jego wymiary w czasie przewożenia).
* Można również prać w pralkach bębnowych jednak z uwagi na potrzebną wielkość bębna, zalecane jest oddanie do wyspecjalizowanej pralni usługowej oferującej pranie rzeczy puchowych.
** Zalecane jest używanie środków przeznaczonych specjalnie
do prania puchu. W razie gdy nie są dostępne można użyć środków do prania wełny - najlepiej płynnych.
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