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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 fantázianevű ajándéktermékek (a továbbiakban: 
Ajándéktermékek) felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást. 

 

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

 

Az Ajándék szeretettel ajándéktárgyak kollekció ajándéktermékei: 
 

1. Angyali gondolatok (feliratos, felakasztható dísz): 

Felakasztható dekoráció. A termék törékeny. Felakasztás előtt győződjön 

meg arról, hogy a terméken lévő szalag, valamint az akasztó biztonságosan 

vannak rögzítve és megtartják a terméket. 

Származási hely: Kína 

 

2. Kedves Szavak: 

Felakasztható dekoráció, díszdobozban. A termék törékeny. Felakasztás 

előtt győződjön meg arról, hogy a terméken lévő szalag, valamint az akasztó 

biztonságosan vannak rögzítve és megtartják a terméket. 

Származási hely: Kína 

 

3. Irat- és kártyatartó: 
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Feliratos külső borító és hátlap között fix, átlátszó műanyag tároló 
zsebek. A zsebekbe felülről lehet beletenni a kártyákat. Bankkártya és 
hitelkártya, műanyag személyi iratok kártya formájában, standard 
méretű pontgyűjtő és törzsvásárlói kártyák tárolására, rendszerezéséhez 
ajánlott. 
 
Származási hely: Kína 
 

4. Világító kulcstartó: 
 
Gombnyomásra világító, feliratos műanyag kulcstartó.  A fém karikára 
lehet felhúzni a kulcsokat, vagy cipzárra rögzítve jelölőnek használni. A 
terméket középen megnyomva világít a led lámpa. Az elem nem 
cserélhető. 
Anyaga: Műanyag és fém. 
 
Származási hely: Kína 
 

5. Illatgyertya kezdőbetűvel: 
 
Szójaviasz gyertya fém üvegtartóban, bergamott citrom, pézsma illatban. 
Összetevők: Linalool, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-
yl)-2-buten-1-one, p-t-Butylalpha-methylhídrocinnamic aldehyde. Allergiás 
reakciót válthat ki az arra érzékenyeknél. A gyertyát sík, hőálló felületre 
helyezze. Használat közben felforrósodhat – hagyja kihűlni, mielőtt 
megérintené. A meggyújtott gyertyát, soha ne hagyja felügyelet nélkül! Ne 
tegye könnyen meggyulladó anyagok mellé meggyújtott állapotban (például 
függöny, papír mellé). Ne tegye olyan helyre, ahol a szél az égő lángot fújva 
az meggyújthat más terméket is. Égésidő: 3 óra. Nem gyerekjáték. Ne egye 
meg. Az üveg tartó törékeny, eltörve, vagy megcsorbulva sérülést okozhat.  
 
Származási hely: Kína. 
 

6. Biztonsági előírások: 

 

a. Az apró alkatrészeket tartalmazó ajándéktermékeknél fokozottan 
ügyelni kell arra, hogy kisgyermekek kezébe ne kerüljenek nehogy 
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azokat a gyermek szájába vegye, lenyelje, vagy az orrába, fülébe 
dugja! 

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!  
 
 

7. Környezetvédelmi előírások: 

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

 

8. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig felhasználhatóak. 
Szavatossági idejük nincs. Elemet tartalmazó termékeknél az elem lemerülése 
természetes elhasználódásnak számít. . Az ilyen jellegű elhasználódás nem 
tartozik a garanciális és/vagy szavatossági csere fogalma alá. 

 

9. 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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