
Zdzislaw Krajewski - Scarlett
Velkoobchod s dětským zbožím

Drahenská ul. 500,
417 31 Novosedlice u Teplic
tel./fax: +420 417 535 770

www.scarlett.cz
e-mail: info@scarlett.cz

IČO: 62744763

Varování:
Obsahuje malé části. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru. Nepoužívejte na veřejných cestách a silnicích nebo například na strmých svazích, schodech, v blízkosti 
potoků, bazénů a podobně. Odstrkávadlo musí být  používáno s opatrností. K jízdě na odstrkávadle je zapotřebí aby dítě dokázalo dostatečně stabilně sedět, proto 
aby se předešlo pádům nebo nárazům způsobujících zranění uživatele nebo dalších osob. 
Maximální zatížení je 50 kg.  Není určeno pro děti do 2 let.

Upozornění:
Dbejte na řádné odstranění obalového materiálu (fólií, igelitů, kartonů aj.) odstraňte ho z dosahu dítěte. 
Odstrkávadlo je vyrobeno z plastu. Je-li jakákoli část odstrkávada poškozena, nebo chybí, odstrkávadlo dále nepoužívejte.

Poznámka:
Odstrkávadlo udržujte v čistotě čistou vodou a pravidelně kontrolujte všechny jeho části. 

Reklamační řád:
Účtenka z obchodu slouží zároveň jako záruční list • V případě výrobní vady reklamujte výrobek přímo u prodejce u kterého 
jste zboží zakoupili. Pokud prodejce již neexistuje, je možné výrobek reklamovat přímo u velkoobchodu Scarlett • Záruka se 
nevztahuje na závady vzniklé opotřebením a nešetrným zacházením s výrobkem.

Varovanie:
Obsahuje malé časti . Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru. Nepoužívajte na verejných cestách a cestách alebo napríklad na strmých svahoch, schodoch,  
v blízkosti potokov, bazénov a podobne . Odstrkávadlo musia byť používané s opatrnosťou . K jazde na Odstrkávadlo je potrebné aby dieťa dokázalo dostatočne 
stabilne sedieť, preto aby sa zamedzilo pádom alebo nárazom spôsobujúcich zranenia používateľa alebo iných osôb.
Maximálne zaťaženie je 50 kg . Nie je určené pre deti do 2 rokov.

Upozornenie:
Dbajte na riadne odstránenie obalového materiálu ( fóliou, igelitov, kartónov ai ) odstráňte ho z dosahu dieťaťa.
Odstrkávadlo je vyrobené z plastu. Keď je akákoľvek časť odstrkávada poškodená, alebo chýba, Odstrkávadlo ďalej nepoužívajte.

Poznámka:
Odstrkávadlo udržujte v čistote čistou vodou a pravidelne kontrolujte všetky jeho časti.

Reklamačný poriadok:
Účtenka z obchodu slúži zároveň ako záručný list • V prípade výrobnej vady reklamujte výrobok priamo u predajcu  
u ktorého ste tovar zakúpili . Ak predajca už neexistuje, je možné výrobok reklamovať priamo u veľkoobchode Scarlett  
• Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté opotrebením a nešetrným zaobchádzaním s výrobkom.
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Zdzislaw Krajewski - Scarlett
Drahenská ul. 500, Novosedlice u Teplic

tel.: +420 417 535 770, www.scarlett.cz
IČ: 627 44 763

Otváracia doba: pracovné dni 10–16 h.
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