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Üdvözlőlapok és képeslapok használati és kezelési utasítása 

 

Tisztelt Vásárló! 

 

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a Cardex Európa Kft. által forgalmazott 
képeslapok és üdvözlőlapok (a két termék együttesen a továbbiakban: lapok) 
felhasználására és kezelésére vonatkozó utasítást. 

A képeslapok és az üdvözlőlapok között az a különbség, hogy a képeslapokon külön címzési lehetőség található, 
míg az üdvözlőlapokat borítékba kell helyezni és a borítékot kell megcímezni. 

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

 

1. A lapok felhasználásának módja: 
a. Az üdvözlő- és képeslapok arra szolgálnak, hogy azokra üzeneteket írjon és azokat 

személyesen, postai úton vagy egyéb módon eljuttassa az üzenet címzettjének. A 
lapok természetesen saját célra – első sorban gyűjtési célból – is felhasználhatók. 

b. Az üdvözlő lapokhoz jár egy darab, a lapok méretéhez igazodó boríték is, mely 
vagy a lapokhoz van csomagolva, vagy térítés mentesen elvihető az üdvözlő lapok 
állványáról. Egy üdvözlőlaphoz 1 boríték jár díjmentesen. A képeslapokhoz nem 
jár boríték! 

2. Biztonsági előírások: 
a. Az üdvözlő lap alapvetően a fent leírt használat céljából került elkészítésre. A 

lapok emberi vagy állati fogyasztásra nem alkalmasak, azok elfogyasztása 
megbetegedéshez, nagy mértékű fogyasztás esetén akár halálhoz is vezethetnek.  

b. A lapok különféle nyomdafestéket tartalmaznak, melyek egészségre ártalmasak 
lehetnek, amennyiben azt valaki vagy valamely állat elfogyasztja! Különösen 
ügyelni kell arra, hogy gyermek ne vegye szájba, ne rágcsálja meg a lapokat. 

c. A lapok alapanyaga papír, mely gyúlékony, ezért azokat sugárzó hőtől vagy nyílt 
lángtól távol kell tartani. Ez alól kivételt jelent az, ha a lap felhasználója a lapot 
megsemmisítés céljából el kívánja égetni. Az elégetést csak tüzelésre alkalmas 
készülékben (kályha, kazán, kandalló) lehet elvégezni. A lapok kézben tartva nem 
gyújthatók meg és nem égethetők el.  

d. Ügyeljen arra, hogy a lapokat lehetőleg minél kisebb fizikai behatás érje, mert 
azok könnyen meggyűrődnek vagy szakadnak. A fizikai hatás miatt bekövetkező 
gyűrődésre, szakadásra a forgalmazó semmilyen garanciát vagy szavatosságot 
nem vállal.  

3. Környezetvédelmi előírások: 

A lapokat – a különleges lapok kivételével – szelektív papír hulladékgyűjtőbe vagy a 
normál háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe lehet kidobni.  
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4. Felhasználási határidő: 

A lapok megfelelő tárolás mellet korlátlan ideig felhasználhatók a fentiekben megjelölt 
célra. Szavatossági idejük nincs.  

5. A lapok tárolása: 

A lapokat száraz, sugárzó hőtől és napsugárzástól védett helyen lehet tárolni. A lapokat a 
nedvesség károsítja, a napsugárzás pedig megsárgítja.  

6. Különleges lapok: 
a. Zenélő lapok:  

A zenélő lapok abban különböznek a normál lapoktól, hogy azok tartalmaznak egy 
miniatűr lejátszó eszközt és hangszórót (chipet), melyet egy mini elem működtet. 
A chipet a lapokról a használat során eltávolítani nem szabad.  

Ezeknek a lapoknak megsemmisítése módja az alábbi:  

• Megsemmisítés előtt a lapokba beépített mini elemet vegye ki és tegye az 
elemek tárolására vagy gyűjtésére rendszeresített gyűjtő eszközbe.  

• A lejátszó eszközt távolítsa el a lapról és tegye a kommunális hullaék 
gyűjtésére szolgáló edénybe!  

• Magát a papírból készült lapot pedig a papírok gyűjtésére szolgáló szelektív 
hulladékgyűjtőbe dobja be. 

 

Ügyelje arra, hogy zenélő lap ne kerüljön kisgyermek kezébe olyan módon, hogy 
azt szét tudja szedni és a chipet vagy elemet szájába tudja tenni, vagy orrába 
tudja dugni.  

Egy évet meghaladó tárolás esetén vagy a lapok sokszori (50-nél több) 
meghallgatása esetén az elem lemerülhet. Az elem kicserélése a lap 
megrongálása nélkül nem lehetséges. A megvásárlás előtt próbálja ki, hogy a zene 
megfelelő hangerővel és minőségben szól-e! Ha nem megfelelően szól a zene, 
akkor válasszon másik lapot! 

Az elem lemerülése természetes elhasználódásnak számít. A zenélő lapok 
zenesugárzásának időtartamára a forgalmazó nem vállal semmiféle garanciát 
vagy szavatosságot! 

b. Cd-s lapok: 

A Cd-s lapok tartalmaznak egy darab zenei Cd-t, mely Cd lejátszó segítségével 
szólaltatható meg.  

Ezek használatára és megsemmisítésére a zenei Cd-k szokásos használati és 
megsemmisítési előírásai érvényesek. A Cd-ket tilos tűzbe dobni és nem 
helyezhető papírok gyűjtésére szolgáló szelektív hulladékgyűjtőbe.  
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c. Rátétes lapok: 

Rátétes lapok alatt azokat a lapokat értjük, amelyekre valamilyen nem-papír 
alapanyagból készült díszítő elem kerül rögzítésre ragasztás, varrás, tűzés vagy 
egyéb más módon. A fentiekben leírtakon túl ügyelni kell arra, hogy 
kisgyermeknek ne legyen lehetősége a rátéteket a lapokról levenni, nehogy 
azokat a gyermek elfogyassza, lenyelje vagy az orrába dugja! A rátétek emberi és 
állati fogyasztásra nem alkalmasak, elfogyasztásuk tilos! 

 

Az üdvözlő- és képeslapok forgalmazója: Cardex Európa Kft. Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 
267. www.cardex.hu  
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