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Verity Rose ajándéktermékek használati és kezelési utasítása 

 

Tisztelt Vásárló! 

 

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

 

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

 

1. A Verity Rose kollekció ajándéktermékei: 
 

2. Verity Rose sminktükör díszdobozban: 

Sminktükör díszes fémházban. A tükör a fedelet kipattintva használható. A 

kereten lévő gombot megnyomva nyitható a termék. Kinyitva az alsó és a 

felső tükör kétféle, normál és kétszeres nagyításban segíti a sminkelést.  

A termék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 éven aluli gyermekek számára nem 

ajánlott. Az apró részek fulladást okozhatnak. A termék törékeny. Az eltört, 

lecsorbult részek sérülést okozhatnak. 

Anyaga: Tükör és fém. 

Származási hely: Kína 

3. Verity Rose fonott karkötők: 

Szeretet és Barátság karkötő, fonott. Csuklón hordható, divatos fonott 

karkötő medállal, díszdobozban. A termék mérete: 6 cm átmérőjű. A termék 

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

Az apró részek fulladást okozhatnak.  

Anyaga: műbőr és fém. 

Származási hely: Kína 
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4. Verity Rose karkötők 
 
Szeretet és Barátság karkötő, sokpántos. 
Csuklón hordható, divatos karkötő medállal, díszdobozban. A termék 
mérete: 6 cm átmérőjű. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 éven 
aluli gyermekek számára nem ajánlott. Az apró részek fulladást 
okozhatnak.  
 
Anyaga: viaszolt zsinór és fém. 
 
Származási hely: Kína 
 
 

5. Verity Rose ajtódísz:  
Festett, Verity Rose karakterrel díszített, fából készült, lánccal felakasztható 
dísz, ajtódísz. Dekorációs célra. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 
éven aluli gyermekek számára nem ajánlott. Az apró részek fulladást 
okozhatnak.  
 
Anyaga: festett fa lap, fém lánccal. 
 
Származási hely: Kína 
 

6. Verity Rose bögre:  

Kerámia bögre, füllel, többféle mintával és felirattal. A terméket első 

használat előtt mossa el langyos, mosószeres vízzel. Mikrohullámú sütőben 

ne használja. Forró italokhoz is ajánlott. Fagyasztóba tenni nem ajánlott. 

Mosogatógépben nem mosható. Tisztítása: langyos, mosogatószeres vízzel. 

A termék törékeny, az eltört, lecsorbult részek sérülést okozhatnak. 

Származási hely: Kína 
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7. Verity Rose fa hűtőmágnes: 
 

Festett, Verity Rose karakterrel díszített, fából készült hűtőmágnes. A 
termék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 éven aluli gyermekek számára nem 
ajánlott. Az apró részek fulladást okozhatnak. A termék fém felületekhez 
tapad. 

 
Anyaga: festett fa lap, hátoldalára ragasztott mágnescsíkkal. 

 
Származási hely: Kína 

 
 

8. Verity Rose kulcstartó táskadísz: 
 
Fémből készült Verity Rose karakterrel díszített táska dekoráció. A fém 
karikára helyezhetőek a kulcsok, a karabínerrel rögzíthető táskára, 
cipzárra stb. A termék apró alkatrészeket tartalmaz. 3 éven aluli 
gyermekek számára nem ajánlott. Az apró részek fulladást okozhatnak.  
 
Anyaga: fém. 
 
Származási hely: Kína 

 
 

9. Verity Rose ajándék kísérő kártya: 
Verity Rose karakterrel díszített, feliratos, műanyagból készült kártya. A 
termék nem gyerekjáték. 3 éven aluli gyermekek számára nem ajánlott.  
 
Anyaga: festett fa lap, hátoldalára ragasztott mágnescsíkkal. 
 
Származási hely: Kína 
 
 

10. 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. Ajándéktermék bögrét az első használat előtt kérjük mossa el langyos, 
mosószeres vízzel. 

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

d. A kerámiából készült ajándéktermékek törékenyek. Megcsorbulva 
vagy eltörve sérülést okozhatnak. 

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

f. A felakasztható ajándékterméknél kérjük győződjön meg arról, hogy a 
függesztésre kiválasztott csavar, szög, kampó stb. függesztésre 
alkalmas-e, és az ajándékterméket elbírja. 
 
 

11. Környezetvédelmi előírások: 

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

 

12. Felhasználási határidő: 

Az ajándéktermékek megfelelő tárolás mellett korlátlan ideig felhasználhatóak. 
Szavatossági idejük nincs.  

 

13. 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/

