KEEN, Inc. loodi Californias 2003.aasta jaanuaris vastusena lihtsale küsimusele:
„ Kas sandaal võib kaitsta varbaid?“. Vastus oli jah. Vastus oli Newport.
Newport'i sandaal on tuntud oma hübriid-disaini ning patenteeritud varbakaitse
poolest. Inspireeritud hübriid-disaini filosoofiast, on KEEN lisanud oma tootevalikusse
erinevaid tehnilisi ning igapäeva outdoor-jalanõusid meestele, naistele ja lastele.

HOOLDUS
Sandaalid: Keen sandaale võib pesta pesumasinas. Nahk ei pragune, tõmbu kokku ega veni. Pestes kasuta õrna
hooldusvahendit ja programmi ning lase jalatsitel kuivada vabas õhus.
Matkajalatsid, kingad ja muud jalatsid: soovitame puhastada jalanõud, kasutades pehmetoimelist seepi ning külma
vett. Lahtise pori eemaldamiseks kasuta harja ning pleki eemaldamiseks pehmet lappi. Kuivatada õhu käes, eemal
küttekehadest.
Naha hooldus: igapäevaseks hoolduseks ja naha värskendamiseks kasuta nubuknahale mõeldud tooteid (nt. Nikwax).
Sünteetilise materjali hooldus: sünteetilise materjali pesemisel on soovitatav kasutada kuni 40 kraadist vett ning seepi.
Kasuta pehmemate harjastega harja või rätikut ning lase jalatsitel kuivada vabas õhus.
KEEN tootjagarantii
KEEN tagab, et KEENi jalatsitel ei ilmne tootmisest põhjustatud defekte 1 aasta jooksul alates ostukuupäevast ning võtab
endale puuduse tekkimise põhjuse tõendamise kohustuse esimesel 12 kuul pärast ostu sooritamist.
Ostukuupäeva kinnitamiseks on vajalik ostu tõendav arve. Kui arvate, et Teie toode on müüdud defektiga, pöörduge
kaupluse poole, kes Teile jalatsid müüs. Kui ekspertiis tuvastab, et tegu on defektsete materjalidega või tehase praagiga,
siis toode kas parandatakse või vahetatakse uue toote vastu.
KEENi garantii kehtib ainult ostudele, mis on tehtud volitatud KEENi edasimüüjate kaudu. KEEN ei vastuta kulude ja
kahjude eest, mis on põhjustatud toote kasutuskõlbmatusest. KEENi garantii ei kehti, kui kahjustus on tekkinud toote
ebaõigest kasutusest, ebaõigest hooldusest, õnnetuse läbi või toote muutmise tulemusena.
Lisaks KEENi tootjagarantiist tulenevatel õigustele on tarbijal õigus puudusega kauba puhul esitada müüjale pretensioon
kahe aasta jooksul alates ostmise päevast ning muud seadusest tulenevad õigused garantiile.
Tootja/Garantii andja
KEEN Europe Outdoor BV, Lloydstraat 62, 3024 EA Rotterdam, Holland
Maaletooja: MATKaSPORT OÜ, Tondi 17, Tallinn, tel: 6 813 130, www.matkasport.ee, info@matkasport.ee

