
Kedves Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy WOCK Professional terméket választott. A WOCK márka 

egy innovatív, prémium lábbeliket gyártó vállalat, melynek célkitűzése a 

kényelem, tartósság és divat megvalósítása egyben. CE minősítés alapján 

egyéni védőeszköz besorolású termék, a 89/686/EEC direktíva alapján. 

Származási ország: Portugália (EU). Minőség: I. osztály. Rendeltetése: Lábbeli  

Kérjük, használat megkezdése előtt, olvassa el figyelmesen a használati-

kezelési útmutatónkat!  

1. A lábbeli anyagösszetétele, jelölése és magyarázata 

A termék fő anyagai a lábbelin elhelyezett termékcímkén találhatók.  

felsőrész:     bélés és fedőtalpbélés:         járótalp: 

 

egyéb anyag, egyéb anyag,    egyéb anyag, 
műanyag:   műanyag:       műanyag: 
 

 

 

2. A lábbeli méretezése 

A méret európai méretezés szerint van feltüntetve. 

3. A lábbeli rendeltetése 

A WOCK papucsok/cipők általánosan szakmai lábbeliknek készülnek és főként 

munkavégzés közben használatos termékek. Természetesen számos más 

felhasználási területen is alkalmazhatók. (pl. kertben, otthon). 

4. Tisztítás és ápolás 

CLOG, BLOC, NEXO és MOC modelleknél (kivéve a MOC talpbetét) 

Mosás: Mosógépben mosható, maximum 90˙C-ig.  

Autoklávban gőz-sterilizálható 134˙C-ig.  

Szárítás: Törölje szárazra vagy hagyja megszáradni szobahőmérsékleten. 

EVERLITE, FLOW és NUBE modelleknél (kivéve NUBE coolmax talpbetét) 

Mosás: Mosógépben mosható, maximum 50˙C-ig.  

Szárítás: Törölje szárazra vagy hagyja megszáradni szobahőmérsékleten. 

SENSES AQUA és COMFORT modelleknél (kivéve a COMFORT talpbetét) 

Mosás: Mosógépben mosható, maximum 40˙C-ig.  

Szárítás: Törölje szárazra vagy hagyja megszáradni szobahőmérsékleten. 

SANUS modelleknél  

Mosás: Mosógépben NEM mosható! Tisztítása puha, nedves törlőrongy 

segítségével úgy, hogy törölje át a papucs felületét. 

Szárítás: Törölje szárazra vagy hagyja megszáradni szobahőmérsékleten. 

CLOG WALKSOFT, NUBE COOLMAX és MOC COOLMAX talpbetéteknél 

Mosás: Mosógépben NEM mosható! Tisztítása puha, nedves törlőrongy 

segítségével úgy, hogy törölje át felületét. 

Szárítás: Törölje szárazra vagy hagyja megszáradni szobahőmérsékleten. 

NE használjon agresszív, maró hatású tisztítószereket és oldószereket. 

Kivehető talpbetéteket külön kell kezelni tisztítás során. 

5. Értékesítési vagy garanciális feljegyzések 

átadás dátuma típus és leírás értékesítő 

   

6. Szavatossági feltételek 

A szavatosság időtartama a vásárlástól számított 6+18 hónap. A vásárlók minőségi 

kifogásának intézését a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és 

jótállási igények intézéséről szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályozza. A Ptk. 

2013.évi V. törvény 6:157-6:174. §-ai, amelyek a vásárlónak biztosított 

kellékszavatossági jogokat szabályozzák. Szavatossági igényét a vásárlás helyszínén 

vagy e-mailen jelentheti be a szavatossági időn belül, kizárólag a vásárlást igazoló 

szelvény (blokk, számla) eredeti példányának felmutatásával. A kifogásról 

jegyzőkönyvet veszünk fel, kérheti a termék kijavítását vagy cseréjét. Szavatossági időn 

belül kifogásolt termék esetében, ha a vizsgálatot követően megállapítható annak 

jogossága, akkor és amennyiben javítható, akkor javítjuk, ha a javítás nem lehetséges 

cseréljük a terméket. Javítás esetén a szavatosság meghosszabbodik annyi nappal, 

amennyi ideig a javítás miatt a vásárló nem tudta használni a terméket. Amennyiben fő 

darab cseréjére kerülne sor (pl. járófelület, talp) akkor a kicserélt részre a szavatossági 

idő újra kezdődik. A vásárló amennyiben határidőn túl jelentett be, vagy bejelentést 

követően tovább használta és ezzel további kárt téve a termékben, igénye elutasítható. 

Szavatossági igény szintén elutasításra kerül akkor, ha a vélelmezett hiba természetes 

elhasználódásra, helytelen kezelésre vagy tárolásra, erőszakos külső hatásra, helytelen 

tisztításra vezethető vissza. Továbbá ide tartoznak a használatból adódó gumitalpkopás 

(sarokkopás), elszíneződés vagy bármilyen külső rendellenes fizikai hatás miatt 

keletkezett sérülés is. 

 

Reklamációs lábbelit csak tisztított, eredeti csomagolásban (dobozában) áll módunkban 

átvenni. 

 

Forgalmazó:                            MIL-LAND KFT. 1171 Budapest, Szárazhegy út 70. 


