
Zboží nám zašlete spolu s tímto vyplněným formulářem na adresu:
bos barefoot s.r.o., tř. Tomáše Bati 39, 760 01 Zlín, tel.: +420 776 089 221

SDÍLEJTE S NÁMI VAŠE FOTKY     #ANGLESFASHION

Číslo bankovního účtu, kam chcete vrátit peníze:

Telefon: Email:

Jméno a příjmení:

Číslo objednávky: Číslo faktury:

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

C Z E C H  B A R E F O O T  S H O E S

/



POKYNY K ÚDRŽBĚ OBUVI

Před prvním použitím boty ošetřete vhodnou impregnací. Boty používejte 
pouze suché a pokud se stane, že se boty namočí nebo navlhnou, nechte je 
dobře vyschnout a vyvětrat. Následně je ošetřete vhodnými přípravky. Obuv 
obouvejte a vyzouvejte vždy rozvázanou nebo rozepnutou – ne způsobem 
,,botu o botu“. Pro snadné obutí můžete použít lžíci. 

HEZKÝ DEN,

děkujeme, že jste si zakoupili 
boty Angles. Všechny modely 
vyrábíme ručně ve Zlíně a 
pouze z materiálů pocházejících 
z Evropy. Na každém páru 
bot se podílí 10 ševců a šiček, 
kteří zajišťují, že každý pár je 
skutečně originál. 

Obuv zbavte nečistot kartáčkem nebo měkkým vlhkým 
hadříkem. Po důkladném očištění použijte na boty výživu. 
Doporučujeme universální přírodní balzám na hladkou kůži 
značky Renapur, který rychle schne a nevytváří mastný 
povrch. Balzám kůži chrání, impregnuje a vrací jí jas. Jako 
poslední krok můžete boty ještě nastříkat impregnací. 
Doporučujeme impregnaci Collonil Carbon Pro, která boty 
účinně chrání před proniknutím vlhkosti a zašpinění. Nástřik 
provádějte ze vzdálenosti 30 cm. Stačí nanést jednu vrstvu.

Obuv zbavte nečistot kartáčkem nebo měkký vlhkým 
hadříkem. Při silném znečištění můžete použít čistící pěnu 
určenou na textilní obuv. Dále boty ošetřete impregnací. 
Doporučujeme impregnaci Collonil Carbon Pro, která boty 
účinně chrání před proniknutím vlhkosti a zašpinění. Nástřik 
provádějte ze vzdálenosti 30 cm. Stačí nanést jednu vrstvu.

Hladká useň

Textil

Zboží nám zašlete spolu s tímto vyplněným formulářem na adresu:
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Za jaké zboží chcete vyměnit zboží, které vracíte.

Telefon: Email:

Jméno a příjmení:

Číslo objednávky: Číslo faktury:

VÝMĚNA ZBOŽÍ

INFORMACE K VRÁCENÍ/VÝMĚNĚ ZBOŽÍ

Vrácení a výměna zboží ve 14 denní lhůtě
Zakoupené zboží můžete vyměnit nebo vrátit do 14 kalendářních dnů od data 
převzetí zboží.

Zboží pečlivě zabalte – krabici s botami vložte do další krabice, sáčku nebo 
obálky společně s vyplněným formulářem o vrácení nebo výměně zboží.

Zaslání zboží přes Zásilkovnu ZDARMA
Zboží můžete zaslat zdarma přes Zásilkovnu. Seznam poboček Zásilkovny 
najdete na stránce https://www.zasilkovna.cz/pobocky. U každé pobočky je 
uvedená informace, zda je pobočka také současně odběrovým místem. Zboží, 
které chcete vrátit nebo vyměnit stačí pouze zabalit a přinést na pobočku 
Zásilkovny, kde sdělíte naše číslo pro zpětné zaslání zdarma – 98837531.
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