
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy TIMBERLAND terméket választott!
1. Címkézés és anyagösszetétel
A ruházati termékeknél a szükséges információt a jogszabályi előírásoknak megfelelően két helyen találja meg: a bevarrt címkén és a függőcimkén (egyes termékek 
esetében, ahol megengedett a csomagoláson). A bevarrt címkén a következő információk szerepelnek: a termék nyersanyag-összetétele, méretjelzés, kezelési jelképsor.
A függőcimkén az alábbiakban keresse: a termék megnevezése, azonosító jelzés (amely a márkanéven kívül egy cikkszám), gyártó vagy importőr, a forgalmazó neve 
és pontos címe, a termék származási helye, a termék rendeltetése, a termék jellemző tulajdonsága, a kezeléshez, ápoláshoz szükséges olyan információk, amelyeket 
bevarrt kezelési jelképsor nem
fejez ki, ezért azok a szövegben történő megadása szükséges. Amennyiben fentiek birtokában még mindig nem tud dönteni, forduljon bizalommal az eladóhoz, aki 
megfelelő tapasztalatokkal és szakmai ismeretekkel rendelkezik. A bevarrt címkén található adatok:
Nyersanyag-összetétel
Cotton = pamut,  Viscose = viszkóz,  Polyester = poliészter,  Polyamide = poliamid,
Acrylic = akril,  Wool = gyapjú,  Elastane = elasztán (poliuretán, rugalmas szál)
Tolltöltet esetén: 
Duck down = kacsa pehely,  Duck feather = kacsa toll. 
Méretjelzés 
A magyar méretjelzés alkalmazása nem kötelező, ezért gondosan tanulmányozza át a bevarrt címkén lévő nagyságszámokat, mert bizonyára akad köztük olyan, amely 
ön előtt is ismert. 
Termékeinkre jellemző, hogy több ország méretjelölését is alkalmazzuk.
US amerikai: L CAN kanadai:G D német: 40 UK angol: 14
F francia: 42 E Spanyol: 44 I olasz:44
Mosási és kezelési útmutató
 A termék megvásárlásánál figyeljen a papírcímkéken látható piktogramokra, és az ott látható utasítások figyelembevételével mossa a ruhát. Első mosáskor - a fehér 
ruhák kivételével - minden ruha engedi kicsit a színét. A világos árnyalatok nem fogják össze egymást, ezért nehéz észrevenni azt is, hogy enyhén engedik a színüket, 
mindez azonban a sötét ruhák esetében feltűnő. Ez ellen a legjobb védekezés, ha az első mosás előtt hideg vízbe áztatja a ruhákat. Ha a víz színes lesz, cserélje le, és 
tegyen bele egy kis öblítőt vagy két pohár ecetet. Utóbbi kitűnően stabilizálja a ruha színét.
Ajánlott kezelési útmutató
- színes ruháknál a kíméletes 30 C̊ -os kézi – gépi mosás ajánlott
- minden ruhadarabot kifordítva mosson
- részesítse előnyben a folyékon mosószereket a klasszikus mosóporokkal szemben
- kézi mosásnál is részesítse előnyben a folyékon mosóporokat
- mechanikus szárításnál ajánljuk a „kisebb/gyengébb“programot
- a termékek nincsennek előmosva - színtöbblet távozhat az anyagból. 
Egy vagy két mosás után a színek maradandóbbak lesznek.
- a dezodor használata megrongálhatja a termék színét
- ha a szabadban szárítja a ruhákat, kerülje a közvetlen napfényt
- a lágy anyagú ruháknál hamarább előfordul, hogy a szál kihúzódik, ezért kérjük 
figyeljen a felöltözkédésnél, leöltözködésnél és a mosásnál
- a szálkihúzódás vagy kiszakadás nem lehet a reklamáció alapja
- a kibolyhosodás nem csökkenti a temék funkcionalitását
- mosás előtt mindig ellenőrizze a zsebeket, és csatoljon le minden olyan 
kelléket, amely szálhúzódást okozhat
- a kötött ruhákat mindig vízszintesen szárítsa (ajánlott a törülközőn szárítás)
- a nyomott mintákat ne vasalja
- a ruhákat mindig kifordítva mossa és vasalja
- a dezodorokat sose fújja egyenes a ruhára
- az ékszerek/díszek/kövecskék mosás közben megrongálódhatnak.
- a tépőzárral rendelkező ruhadarabokat ajánljuk óvatosabban mosni
- a cipzárakat minden mosás előtt fel kell húzni
Tépőzár – a tépőzár napjaink egyik fontos, ma már nélkülözhetetlen záró vagy rögzíthető eleme. Mindemellett a tépőzár alkalmazásának bizonyos hátrányai is vannak. 
Ruházati cikkeken például előfordulhat, hogy záráskor a két szalagfelet nem pontosan fektetik egymásra, ilyenkor a horgok a velük szemben levő felületet sértik meg és 
nemkívánatos bolyhozódást okoznak. Ez oda is vezet, hogy az apró szálak előbb-utóbb szennyezik a tépőzárat, különösen a horgos felet.
Kibolyhosodás – a bolyhosodás mindden mosással fokozódik. Az első és legfontosabb teendő, hogy minden kötött anyagot – de ez igaz a pamut ruhákra is – kifordítva 
tegye a szennyesbe és a mosógépbe is, így kevésbé viseli meg őket a procedúra.
Cipzár – hivatalos nevén húzózár vagy villámzár a mindennapos termékeken gyakran alkalmazott záró kellék. Az időjárás viszontagságainak kitett cipzárakat rendszere-
sen meg kell tisztítani a rárakódott szennyeződésektől, mert ezek akadályozzák a működéses és erősen koptatják a fogakat és a kocsit. 
Téli kabátok (poliészter kabátok) – a poliésztert tartalmazó kabátoknál nem ajánlatos az öblítőszerek és lágyítók használata. Ajánlatos a max. 600-as fordulatú csavarás.

Használati – és kezelési útmutató ruhákhoz és kiegészítőkhöz



A filc anyagú ruhadarabok javasolt kezelése: mindig tartsa be a címkén látható utasításokat, mindig mossa külön és kifordítva, ha a termék papírcímkéjén fel van 
tüntetve, hogy lehet vasalni akkor is csak kifordítva vasalja,a terméket a fűtőtesttől távol, szobahőmérsékleten szárítsa.
Pulóver javasolt kezelése: gépi mosásnál használja a GYAPJÚ programot, használjon folyékony mosóporokat, amelyek a gyapjú mosására alkalmasak, kézi csavarásnál 
lassan csökkentse a vízhőmérsékletet, ezután csakis törülközőbe szárítsa, a terméket vízsszintesen szárítsa.
Farmer
A kopás elkerülése érdekében a farmeranyagokat kifordítva mosa. A gyűrődést elkerülheti, ha a mosóprogram lejárta után minél előbb kiveszi a gépből.  
A farmer jellegzetes megjelenését a festési módjának köszönheti. Ezek eredményeképpen apró pigmentrészecskék maradhatnak a felszínén, amelyek lekophatnak.
Esőruházat
Az esőruházatot le kell csöpögtetni. Ha szárítóhelyiségben szárítja, akkor csak alacsony hőfoknak tegye ki. 
Vászon
A vászon természetes anyag, amely nedvesen könnyen tartását veszti. A ruha eredeti formája forró vasalással visszanyerhető. Fényét akkor tartja meg, ha kifordítva 
vasalja.
Selyem
A selyem nagyon kényes anyag, gondozására figyelmet kell fordítani. Kényes anyagokhoz ajánlott mosószerrel mossa, és amikor nedves, ne nyújtsa ki az anyagot.
Gyapjú
A gyapjúruhákat gyakran elég szellőztetni. Amikor mégis a mosás mellett dönt, kényes anyagokhoz ajánlott mosószert használjon. Kézi mosást állítson be a mosógépén, 
vagy valóban kézzel mossa. Természetes fényét visszanyeri, ha mosás után kivasalja.

SZAVATOSSÁGI SZABÁLYOK
Cégünk a reklamációs ügyek intézését a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014.(IV.29) NGM rendelet, 
373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet, ill. a Polgári Törvénykönyv Hibás Teljesítésére vonatkozó hatályos szabályainak, rendelkezéseinek betartásával végzi. Az említett 
rendeletek értelmében panasz esetén a keletkezett hibát írásba foglaljuk, jegyzőkönyvezzük, a terméket vizsgálatra küldjük, a reklamáció jogosságának eldöntése 
érdekében; annak eredményéről pedig 5 munkanapon belül értesítjük a jegyzőkönyvben megadott értesítési módok egyikén.
A hatályos jogszabályok szerint a szavatosság ideje a vásárlástól számított 2 év (1+1év).
Az eladást követő első 1 évben (kötelezettségének megfelelően) a forgalmazó saját költségén megvizsgál(tat)ja, hogy a keletkezett meghibásodás anyag- és/vagy gyár-
tási hibából adódik-e, továbbá, hogy a hiba oka már eladáskor benne volt-e a termékben, tehát fennáll-e az úgynevezett hibás teljesítés, azaz a reklamáció jogosnak 
tekinthető-e. 1 év után bejelentett reklamáció esetén – ha az eladó nem ért egyet a vásárló reklamációjával – a vásárlónak ( a saját költségén) kell bizonyítania, 
hogy a meghibásodás oka már az eladáskor jelen volt a termékben. Amennyiben a szakvélemény alaposnak ítéli a vásárló reklamációját, úgy a termék vételárán felül 
a bevizsgálás költségét is megtéríti cégünk.
A vásárló választhat az alábbi kellékszavatosságok közül:
javítás, csere, árleszállítás, elállás, pénzvisszafizetés.
Amennyiben a termék javítható a forgalmazó az aránytalan többletköltség elkerülése érdekében javíttathatja a terméket.
Ha nem ért egyet cégünk álláspontjával fordulhat a területileg illetékes Békéltető Testülethez, valamint a megyei Kormányhivatalokhoz.
A kellékszavatossággal kapcsolatban a hatályos PTK. Hatodik könyv, XXIV. Fejezet, 6:157 §- 6:170 §-ból tájékozódhat.
Termékszavatossági igényre leadott terméket, a szavatossági igény rendezése után 3 hónapig áll módunkban megőrizni a leadás helyszínén.

Bármilyen bizonytalanság, vagy kérdés esetén kérjük forduljon eladóinkhoz!
Reméljük, hogy a leírtak segítségére lesznek és azok betartásával sokáig fog örülni választott termékének!
Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!


