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Metálfényű mécsestartó ajándéktermékek használati és 
kezelési utasítása 

 

Tisztelt Vásárló! 
 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott 
Metálfényű mécsestartó fantázianevű ajándéktermékek (a továbbiakban: 
Ajándéktermékek) felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást. 

 

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

 

1. Metálfényű mécsestartó 

Metálfényű üveg gyertyatartó, gyertyával. 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. Nem gyerekjáték. Ne egye meg. Az 
üvegtartó törékeny, eltörve, vagy megcsorbulva sérülést okozhat. 3 éven 
aluli gyermekek számára nem ajánlott. 

Anyaga: üveg 

Származási hely: Kína 
 

 
2. 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 ajándéktermékek törékenyek. Megcsorbulva vagy eltörve sérülést 
okozhatnak. 

c. A gyertyatartót 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. 

d. Ne gyújtsa meg és használja a gyertyát a gyertyatartón kívül. 
e. Az ajándéktermékek emberi és állati fogyasztásra nem alkalmasak, 

elfogyasztásuk tilos!  
 
 

3. Környezetvédelmi előírások: 

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

 

4. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig 
felhasználhatóak. Szavatossági idejük nincs. A termék 1 db gyertyát 
tartalmaz. A termékben cserélhető a gyertya. Természetes elhasználódásnak 
számít a gyertya rendeltetésszerű használatából történő fogyás, 
elhasználódás, megsemmisülés. A gyertya cseréje a vevőt terheli.  

 

5. 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  


