
Navodila za uporabo čevljev in uveljavljanje 
stvarne oziroma skrite napake. 

Navodila so v skladu z Zakonom o varstvu 
potrošnikov 

Skrbno preberite navodila in se držite le-teh. 

Prodajalec je odgovoren za stvarne ali skrite 
napake na blagu, v času 2 leti od dneva nakupa. 
Kupec je dolžan napako uveljavljati najkasneje v 
roku 2 mesecev od dneva, ko je napako opazil, 
sicer izgubi svoje pravice iz naslova stvarnih napak. 
Kupec je dolžan poskrbeti, da je ob vrnitvi blaga, 
zaradi stvarne napake, blago suho, čisto in 
higiensko neoporečno, saj sicer izgubi svoje pravice 
iz naslova stvarnih napak. 

Če je na blagu ugotovljena stvarna napaka, ima 
kupec pravico, do brezplačnega popravila ali 
menjave blaga. V primeru, da popravilo alimenjava 
blaga ni možna, ima kupec pravico do znižanja 
kupnine ali do odstopa do pogodbe. Kupec ne 
more odstopiti od pogodbe, če so stvarne napake 
neznatnega pomena. 

*Odgovornost za stvarne napake je izključena v 
primerih zaradi: 

Naravne obrabe čevlja 

Mehanskih poškodb in prask 

Neustrezne velikosti čevlja 

Udobnosti čevljev pri njegovi uporabi 

Poškodb zaradi nepravilne uporabe čevlja in 
poškodb zaradi nepravilne nege 

Lastnih popravil 

Poškodb, ki nastanejo zaradi pranja v pralnem 
stroju  

NAVODILA ZA UPORABO: 

Čevlje vedno obuvajte in sezuvajte, ko so vezalke 
razvezane. Čevlje vedno obuvajte s pomočjo žlice 
za obuvanje, da ne pride do poškodb opetnika. 

Preprečite vstop vlage v čevlje. Vsako premočenje 
čevlja ima lahko vpliv na izgled in lastnosti izdelka. 
V primeru, da vam čevlji premočijo, jih sušite na 
sobni temperaturi, dokler niso popolnoma suhi. 
Čevljev ne izpostavljajte direktnim izvorom toplote 
(peč, radiator). 

 

NAVODILA ZA NEGO: 

Navodila za nego usnja: 

Odstranite umazanijo z vlažno krpo ali gobico. 
Pustite čevlje, da se posušijo pri sobni temperaturi. 
Ko so čevlji čisti in suhi na njih nanesite ustrezno 
količino kreme ali spreja za nego usnja. 
Priporočamo uporabo čistil iz linije Geox 
(NANOPRO, WATERSTOP, krema PREMIUM 
DIAMANT). Za uporabo čevljev v mokrem in 
vlažnem vremenu uporabite impregnacijski spraj, ki 
ščiti čevlje pred vdorom vlage (NANOPRO, 
WATERSTOP). 

Navodila za nego brušenega usnja-nubuk: 

Odstanite umazanijo z gobico ali krtačko, ki je 
namenjena za čiščenje nubuka. Za čiščenje 
madežev uporabite spraj SOFT CLEANER ali 
CLEAN&CARE, da odtsranite umazanijo. Za 
osvežitev barve čevljev pa uporabite spraj NUBUK-
VELOURS. Za uporabo čevljev v mokrem in 
vlažnem vremenu uporabite impregnacijski spraj, ki 
ščiti čevlje pred vdorom vlage (NANOPRO, 
WATERSTOP). 

Navodila za nego laka: 

Umazanijo odtranite z vlažno krpo ali gobico. 
Negujte jih z izdelki za nego usnja (NANOPRO, 
WATERSTOP). 

Navodila za nego tekstila: 

Čevlje očistite z vlažno krpo za trdovratne madeže 
uporabite SOFT CLEANER ali spraj CLEAN&CARE. 

 

Usnje je naravni material in tako potrebuje 
posebno nego, zaradi zunanjih vplivov lahko pride 
do sprememb barve in strukture. Usnje lahko 
pušča barvo. 

 

Vsi izdelki za nego usnja, brušenega usnja in 
tekstila iz linije Geox so vam na voljo v vseh 
poslovalnicah Geox po Sloveniji. 

 


