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Ajándék szeretettel ajándéktermékek használati és kezelési 
utasítása 

 

Tisztelt Vásárló! 

 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott 
Ajándék szeretettel – Féldrágakő ajándéktárgyak fantázianevű 
ajándéktermékek (a továbbiakban: Ajándéktermékek) felhasználására és 
kezelésére vonatkozó utasítást. 

 

Kérjük, hogy jelen utasítást tanulmányozza át és annak megfelelően járjon el! 

 

Az Ajándék szeretettel – Féldrágakő ajándéktárgyak kollekció 
ajándéktermékei: 

 
A kollekcióban a következő ásványok találhatóak, készlettől függően:  
- Hermatit 
- Aventurin 
- Ónix 
- Hegyikristály 
- Ametiszt 
- Türkiz 

 

1. Gyöngy karkötő: 

Csuklón hordható, fűzött, divatos kiegészítő. A termék apró alkatrészeket 

tartalmaz. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. Az apró részek 

fulladást okozhatnak.  

Származási hely: Kína 

 

2. Nyaklánc medállal: 
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Nyakban hordható, divatos kiegészítő, ásvány medállal. A termék apró 

alkatrészeket tartalmaz. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. Az 

apró részek fulladást okozhatnak.  

Anyaga: ásvány medál viaszolt zsinóron, és fém. 

Származási hely: Kína.  

 

3. Szív alakú kulcstartó 
 
Kulcstartó, szív alakú ásvány medállal. A fém karikára lehet felhúzni a 
kulcsokat, vagy cipzárra rögzítve jelölőnek használni. A termék apró 
alkatrészeket tartalmaz. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. Az 
apró részek fulladást okozhatnak.  
 
Anyaga: műanyag és fém. 
 
Származási hely: Kína 

 
4. Toll ásványokkal 

 
Elegáns, feliratos golyóstoll, ásvány darabokkal. A toll középen 
megcsavarva/elforgatva nyitható, csukható.  
Cserélhető tollbetéttel. A termék 1 db tollbetétet tartalmaz, ami a 
tollházban van, nincs hozzá extra tartozék.  
A tollban található tinta kifolyva foltot hagyhat. A tollat ne hagyjuk tűző 
napon, mert a tinta megolvadhat és kifolyhat. 
 
Származási hely: Kína 

 
5. Biztonsági előírások: 

 

a. Az apró alkatrészeket tartalmazó ajándéktermékeknél fokozottan 
ügyelni kell arra, hogy kisgyermekek kezébe ne kerüljenek nehogy 
azokat a gyermek szájába vegye, lenyelje, vagy az orrába, fülébe 
dugja! 
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b. Az ajándéktermékeket sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol kell tartani. A 
műanyag alapanyagú termékek meggyulladhatnak, megolvadhatnak 
nyílt láng vagy sugárzó hő közelében.  

c. Az ajándéktermékek törékenyek. Megcsorbulva vagy eltörve sérülést 
okozhatnak. 

d. Az ajándéktermékek emberi és állati fogyasztásra nem alkalmasak, 
elfogyasztásuk tilos!  
 
 

6. Környezetvédelmi előírások: 

Az ajándéktermékeket anyaguk szerint szelektív műanyag hulladékgyűjtőbe 
vagy a normál háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe 
lehet kidobni.  

 

7. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig felhasználhatóak. 
Szavatossági idejük nincs. A tollból a tinta megfelelő használat mellett is egy idő 
után a használatból kifolyólag kifogy. Ilyenkor a tollbetétet ki kell cserélni. Ezen 
elhasználódás nem tartozik a garanciális és/vagy szavatossági csere fogalma 
alá. Több éven át tartó tárolás esetén az ajándéktermék toll tintája 
beszáradhat, a toll betétet ki kell cserélni. Az ilyen jellegű elhasználódás nem 
tartozik a garanciális és/vagy szavatossági csere fogalma alá. Elemet tartalmazó 
termékeknél az elem lemerülése természetes elhasználódásnak számít.  

 

8. Az ajándéktermékek tárolása: 

Az ajándéktermékek száraz, sugárzó hőtől és napsugárzástól védett helyen 
tárolandók.  

 

Az ajándéktermékek forgalmazója: Cardex Európa Kft. Cím: 1037 Budapest, 
Bécsi út 267. www.cardex.hu  

 

 

http://www.cardex.hu/
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