
 
 
 
Blahop řejeme Vám, že jste se rozhodli pro koupi našeho výr obku Truly. 
Věříme, že budete s výb ěrem spokojeni. 
 
 
Řada pánských bruslí TRULY – COMP – je určená pro rekreační bruslení a hokej. 
Obuv je vyrobena ze syntetického materiálu v kombinaci s polyamidovou tkaninou, která 
svými vlastnostmi zamezuje pronikání vlhkosti do obuvi. Na podšívku je použit syntetický, 
případně textilní materiál nebo podšívková useň. Obuv je vyrobena jako komplet 
s bruslemi. 
 
Návod na ošet řování obuvi a nože na bruslení 
Obuv po použití doporučujeme vycpat měkkým savým papírem, běh brusle otřít do sucha. 
Vlhkou obuv sušte v místnosti s pokojovou teplotou. Nevysoušejte obuv u přímého zdroje 
tepla nebo přímo na zdroji, hrozí její poškození. Obuv očistěte a usňové dílce natřete 
bezbarvým krémem. 
Po skončení sezóny takto ošetřenou obuv uložte na tmavém, suchém a vzdušném místě. 
Budete-li Vaši obuv takto pravidelně ošetřovat, udrží si po dlouhou dobu správný tvar 
a bude Vám spolehlivě sloužit. 
 
Upozorn ění: 
Výrobce neručí za vady vzniklé nesprávným používáním a ošetřováním obuvi. 
 
Záruka: 
Výrobky TRULY jsou chráněny záruční dobou platnou v dané zemi, kde byl prodej 
uskutečněn. Tato záruka se vztahuje na případné vady výrobní. Není poskytována 
na opotřebení výrobku vlivem běžného používání, na vady a opotřebení vzniklá 
nesprávným zacházením, skladováním a užíváním např. k jinému účelu než je výrobek 
určen a jakékoliv úpravy výrobku. 
 
 
Dovoz a distribuce pro ČR: Rulyt s.r.o., 5. května 435, 440 01 Dobroměřice 
 
Jako záruční list slouží orazítkovaný prodejní doklad.  
 

www.rulyt.cz 
 

 
 
 
 



 
 
 
Blahoželáme Vám, že ste sa rozhodli pre kúpu nášho výrobku Truly . 
Veríme, že budete s výberom spokojný. 
 
 
Rada pánskych kor čúľ TRULY – COMP – je určená pre rekreačné korčuľovanie a hokej. 
Obuv je vyrobená zo syntetického materiálu v kombinácii s polyamidovou tkaninou, ktorá 
svojimi vlastnosťami zamedzuje prenikaniu vlhkosti do obuvi. Na podšívku je použitý 
syntetický, prípadne textilný materiál alebo podšívková useň. Obuv je vyrobená ako 
komplet s korčuľami. 
 
Návod na ošetrovanie obuvi a noža na kor čuľovanie: 
Obuv po použití odporúčame vypchať mäkkým sajúcim papierom, behák korčule utrieť 
do sucha. Vlhkú obuv sušte v miestnosti s izbovou teplotou. Nevysúšajte obuv pri priamom 
zdroji tepla alebo priamo na zdroji - hrozí jej poškodenie. Obuv očistite a usňové dielce 
natrite bezfarebným krémom. Po skončení sezóny takto ošetrenú obuv uložte na tmavom, 
suchom a vzdušnom mieste. Ak budete Vašu obuv takto pravidelne ošetrovať, udrží si po 
dlhú dobu správny tvar a bude Vám spoľahlivo slúžiť. 
 
Upozornenie:  
Výrobca neručí za vady vzniknuté nesprávnym používaním a ošetrovaním obuvi. 
 
Záruka: 
Výrobky TRULY sú chránené záručnou dobou platnou v danej zemi, kde bol predaj 
uskutočnený. Táto záruka sa vzťahuje na prípadné výrobné vady. Nie je poskytovaná 
na opotrebenie výrobku vplyvom bežného používania, na vady a opotrebenie vzniknuté 
nesprávnym zaobchádzaním, skladovaním a užívaním (napr. k inému účelu, než je 
výrobok určený) a akékoľvek úpravy výrobku. 
 
 
Dovoz a distribúcia pre SR: Rulyt SK s.r.o., Dolný Lieskov 195, 018 21 Dolný Lieskov 
 
Ako záručný list slúži predajný doklad s pečiatkou predajcu. 
 
 

www.rulyt.sk 
 


