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Névre szóló mesekönyv és zsírkréta ajándéktermékek 
használati és kezelési utasítása 

 

Tisztelt Vásárló! 

 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott Névre 
szóló mesekönyv és zsírkréta ajándéktermékek (a továbbiakban: 
Ajándéktermékek) felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást. 

 

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

 

Névre szóló mesekönyv és zsírkréta ajándéktárgyak ajándéktermékei: 
 

1. Névre szóló Mesekönyvek: 

Fűzött mesekönyv gyermekeknek, papírból, színezhető oldalakkal. 

Származási hely: Kína. 

 

2. Névre szóló zsírkréták: 

Színezéshez, rajzoláshoz használható, egymásba illeszthető zsírkréták, 

műanyag elemben.  

A zsírkréta szett 5 db különböző színt tartalmaz: kék, piros, sárga, zöld, 

rózsaszín. A zsírkréták műanyag elemben vannak, amik egymásba 

dughatóak. Mindig azt a színt kell az egymásba dugott zsírkréták aljára tenni, 

amivel színezni szeretnénk. A kényelmes és helyes íróeszköz fogáshoz 

ajánlott a teljes sor egymásba kapcsolt használata. Figyeljünk arra, hogy 

milyen felületre írunk, rajzolunk vele, mert a zsírkréta foltot hagyhat ruhán, 

textilen, bútoron stb. A névre szóló mesekönyvekben külön színező oldalt 

találunk, de természetesen más papíron is használható.  
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Kérjük ne egye meg és ne rágja meg a terméket! Amennyiben szájba került a 

termék, bő vízzel mossa ki, ha lenyelte, azonnal forduljon orvoshoz! 

Származási hely: Kína. 

 
3. 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!  

b. Az ajándéktermékeket sugárzó hőtől, nyílt lángtól távol kell tartani. A 
papír és a műanyag alapanyagú termékek meggyulladhatnak, a 
műanyag termékek megolvadhatnak nyílt láng vagy sugárzó hő 
közelében.  

c. A papír nedvesség hatására megrongálódik, száraz helyen tároljuk. Ne 
használjuk nedves környezetben. 

d. Az ajándéktermékek emberi és állati fogyasztásra nem alkalmasak, 
elfogyasztásuk tilos! Kérjük ne egye meg és ne rágja meg a terméket! 
Amennyiben szájba került a termék, bő vízzel mossa ki, ha lenyelte, 
azonnal forduljon orvoshoz! 
 
 

4. Környezetvédelmi előírások: 

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

 

5. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig felhasználhatóak. 
Szavatossági idejük nincs. A zsírkréta a rajzolás, színezés közben kopik, 
használódik. Ez természetes elhasználódásnak számít. Az ilyen jellegű 
elhasználódás nem tartozik a garanciális és/vagy szavatossági csere fogalma 
alá. 
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6. Az ajándéktermékek tárolása: 

Az ajándéktermékek nedvességtől távol, 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/

