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• ENNE JALATSITE KASUTUSELE VÕTMIST, LOE LÄBI HOOLDUSJUHIS, VAATA ÜLE JALATSID.KUI OST EI OLE OOTUSTELE VASTAV,
SIIS ON TEIL ÕIGUS TOODE VAHETADA 14 PÄEVA JOOKSUL.
(Vaata vahetusõiguse reegleid) Täiendava info saamiseks võid pöörduda kaupleja poole info@S1.ee

• Kandke jalatseid vastavalt nende otstarbele, võttes arvesse aastaaega, ilma ja kohta.
• Alusta jalatsite hooldamist juba enne esimest kandmist
• Jalatsite jalgapanemisel kasutage ALATI KINGALUSIKAT! Ärge võtke jalatseid jalast ja
ärge pange jalatseid jalga kinniseotud saapapaeltega või kui tõmbelukk ei ole täiesti lahti
või kui pandlad on kinni jne. Jalatseid jalast võttes ei tohi astuda teise jalatsi kannale! Ärge tallake maha jalatsite kandasid.
• Kõrge kontsaga jalatsite kandmisel vältige kohti, kus on pikad ja kitsad pilud, näiteks puit ja
metallrestid, kivisillutis jne.
• Vältige jalatsite kandmist selleks mitte ettenähtud hooajal, vältige jalatsite kontakti kemikaalidega.
• Vältige ülemäärase füüsiliste koormuste mõju jalatsitele: kokkupuuteid teravate esemetega,
jalalööke ja teravaid kive nagu lahtine killustik jne. Ärge pange ja ärge visake jalatsitele
raskeid esemeid.
• Vältige pikaajalist või pidevat niiskuse mõju jalatsitele!Jalatseid tuleb kuivatada toatemperatuuril, mingil moel ei tohi kuivatada jalatseid radiaatoritel ja teistel küttekehadel ning lahtise
tule lähedal.
• Väldi kasutamist/käimist teravatel teekatetel (killustik ja asfalt jms pinnakatted) õhukese ja
pehme tallaga jalanõudega.
• Anna jalatsitele puhkust, ära kanna neid iga päev. Hooajal võiks olla 2-3 paari jalatseid.
• Kulunud tallad ja kontsad vajavad õigeaegset parandamist!
PUHASTAMINE
• Musti ja tolmuseid jalatseid tuleb puhastada koheselt peale koju jõudmist.Vastasel juhul
imbub mustus materjali pealmisesse kihti, mis oluliselt halvendab jalatsite kvaliteeti.Talda
ja tallaääre ülemist osa võib puhastada käsnaga.Kuiva pori saab eemaldada harjaga.Tuleb
vältida pori sattumist ja kogunemist õmblustes ja teistes raskesti kättesaadavates kohtades.Samuti ärge unustage taldu igapäevaselt puhastada, eemaldage kivid tallamustri
vahedest ettevaatlikult vigastamata materjali.Lahtised kivid(killustik, libedusetõrje kivid)
kahjustavad jalatsite taldu.Jalatseid ei tohi pesta pesumasinas.Olenemata pealmise kihi
materjalist on väga oluline puhastada see mustusest enne hooldamist.Kasutage ainult
neid vahendeid, mis sobivad antud jalatsite materjali ja tüübiga.
JALATSITE HOOLDAMINE
• Alusta jalatsite hooldamist juba enne esimest kandmist!
• Jälgige pidevalt jalatsite seisundit.
• Täienditega jalatsid vajavad erilist hooldust, kunstkivid ja pärlid võivad kaotsi minna, saada vigastatud või paigast nihutatud löökide ja muude mehhaaniliste mõjude tõttu. Nagu
näiteks kokkupuude tooliga, autopedaalid jms.
• Kulunud tallad ja kontsad vajavad õigeaegset parandamist kingsepa juures. Kulunud värvi
tuleb taastada, samuti tuleb vahetada kontsaplekke, vahetaldasid, saapapaelu ja muid
vahetatavaid osi.
• Kontsade/pooltaldade vigastuste vältimiseks tuleb õigeaegselt vahetada kontsaplekke/
pooltaldu! Ei ole olemas jalatseid, mis ei vaja hooldust! Kaitstes ja hooldades jalanõusi,
pikendad nende kandmise aega.
• Hooldamist/määrimist vajavad samuti regulaarselt tõmbelukud,
• Juhul, kui avastasite defekti, mis ei ole tekkinud Teie süül, siis lõpeta koheselt toote kasutamine ja pöördu viivitamatult kaupleja poole.
PVC- kummist jalatsid - KUMMIKUD vaieldamatult NR1 jalanõu meie kliimas! Peavad
vett! Kui eraldi märgitud pole, siis miinuskraade ei talu

Tekstiil ja õrnad materjalid (pitsist jms.)
• kuivanud mustus tuleb eemaldada pehme harjaga.
• plekkide eemaldamiseks kasutada spetsiaalseid vahendeid.
• tekstiilist ja õrnast materjalist jalatseid tuleb hoida niiskuse eest, ning kasutada tuleb spetsiaalseid impregreerivaid (vett tõrjuvaid) vahendeid. Tekstiil- ja õrnast materjalist jalatsid
on mõeldud ainult kuiva ilmaga käimiseks.
• Tekstiilmaterjalist tenniste sisetallad ei talu liigniiskust (vihm, higi jms). Niiskuse tagajärjel
võivad tekstiilmaterjalist tenniste sisetallad liimist lahti tulla.
• Õhukese tallaga tekstiilist ja õrnast materjalist jalatsid ei ole mõeldud igapäevaseks tänavajalatsiks.
• Õrnad materjalid (pits,võrk jms.) ei talu mehaanilist venitust, tõmmet ja rebimist.
• Ei tohi pesta pesumasinas.
• Kandmine vihmase ilmaga on kliendi omal vastutusel!
Sünteetilised materjalid/kunstnahk
• Materjale tuleb puhastada pehme harja või silikoonsvammiga, vajadusel kergelt niiske
lapiga
• Hoida niiskuse eest ja töödelda niiskust ja mustust hülgava vahendiga.
• Õhukese tallaga jalanõud ei ole mõeldud igapäevaseks tänavajalatsiks. Soovitame enne
kasutusele võttu paigaldada uued kontsaplekid ja pooltallad.
• Sünteetilised ja kunstnahast jalatsid on mõeldud kuiva ilmaga käimiseks, ei ole veekindlad.Niiskus kahjustab jalatseid. Sünteetilistest ja kunstnahast jalatsid taluvad üldjuhul miinuskraade, tingimustel, et nad on hooldatud niiskust tõrjuvate vahenditega, jalatseid ei
kanta igapäevaselt vaid antakse jalatsitele puhkust ja aega kuivada nii seest kui väljast!
• Kandmine märja ilmaga (vihm, lõrts ja pori) on kliendi omal vastutusel!
• HOIATUS! Kui kannad niiskeid jalatseid miinuskraadidega, siis võivad jalatsite taldadesse ja pealismaterjalisse tekkida praod, lõhed ja murdumised!
KKK
MIDA TEHA, KUI KANDSIN JALATSEID, MILLEGA EI TOHI KÄIJA NIISKE,
VIHMASE, LÖRTSI JA PORISE ILMAGA?
• Jalatseid tuleb kuivatada toatemperatuuril, mingil moel ei tohi kuivatada jalatseid radiaatoritel ja teistel küttekehadel ning lahtise tule lähedal.Aseta jalatsitesse spetsiaalsed jalatsi
kuju hoidikud, või täida jalatsid ajalehtedega, et jalatsi kuju/vorm säiliks.
• Anna jalatsitele puhkust, ära kanna neid järgneval päeval.
• Puhasta peale kuivatamist jalatsid ning hoolda enne uut kandmist, vastavalt materjali
hooldusjuhisele.
• Enne kandmist kontrolli jalatsite olukorda, liimitud osad jms. Kui märkad, et liimitud osad
on lahti, pöördu koheselt kingsepa poole, kes parandab jalatsid.
• Kas Sinu jalatsikapis on juba kummikud? Kummikud on vaieldamatult
NR.1 jalatsid meie Eestimaa kliimas!
Pindvärvitud nahk, aniliinnahk ja lakknahk
- Jalatsid tuleb korrapäraselt puhastada. Lahtine pori tuleb eemaldada lapiga, jalatsid katta
kreemiga, mis on nii hooldusvahendiks kui ka läike andjaks. Hooldusvahendil tuleb lasta
kuivada, pärast seda viksida ning kas puhta lapiga või kingaharjaga läikima lüüa;
- ei ole veekindlad, ei talu niiskust. Niiskus kahjustab jalatseid. Jalatsite kandmine märja
ilmaga, vihm, lumi, lörts on kliendi omal vastutusel.
- Jalatseid tuleb aeg-ajalt kaitsta spetsiaalsete hooldusvahenditega, mis teevad jalatsid
mustust ja vett tõrjuvaks.
Seemis- ja veluurnahk
- Kuivi jalatseid tuleb vajaduse korral puhastada spetsiaalsete harjade ja käsnadega. Nii
eemaldub tolm ja kuiv lahtine pori. Seejärel tuleb määrdunud kohti hõõruda seemisnahakiviga või töödelda spetsiaalse hooldusvahendiga, lasta kuivada ja harjata jalatsit
lõpuks ettevaatlikult ühes suunas; ei ole veekindlad, ei talu niiskust. Niiskus kahjustab
jalatseid. Jalatsite kandmine märja ilmaga, vihm, lumi, lörts on kliendi omal vastutusel.
- Oluline on kaitsta seemisnahka niiskuse eest – tuleb kasutada spetsiaalseid hooldusvahendeid, et muuta nahapind vett tõrjuvaks.
Nubuknahk – pind siidjas, karvane
- Naha toitmiseks tuleb kasutada ainult küllastavaid hooldusvahendeid;
- Nubuknahka tuleb hooldada sarnaselt seemis- ja veluurnahkjalatsitega (harjad
+nubukkivi);
- Oluline on kaitsta jalatseid niiskuse eest.
- ei ole veekindlad, ei talu niiskust. Niiskus kahjustab jalatseid. Jalatsite kandmine märja
ilmaga, vihm, lumi, lörts on kliendi omal vastutusel.
Rasvanubuknahk – matt, rasvane pind
- Mitte segi ajada nubuknahaga!
- ei ole veekindlad, ei talu niiskust. Niiskus kahjustab jalatseid. Jalatsite kandmine märja

ilmaga, vihm, lumi, lörts on kliendi omal vastutusel.
- Rasvanubuknahka tuleb puhastada kõigepealt pehme harja, lapi või nubukivisvammiga.
Seejärel tuleb hooldusvahendina kasutada spetsiaalseid rasvu ning õlisid.
Jalanõud võivad anda värvi
- niiskusega
- inimeste Ph-tase on väga individuaalne ning jalatsite materjal võib reageerida erinevalt
Kasuta vastavat spreid, mida pritsitakse jalanõude sisse. Üldjuhul lõppeb siis ka värvi andmine. Kui jalanõud annavad värvi, seda ei loeta defektiks.
SISETALLAD
Kasutage kingades ja saabastes sisetaldu. Need kaitsevad nii kingi, sokke kui ka jalgu higistamise, niiskuse ja külmetamise eest. Küsige müüjalt infot sisetaldade omaduste kohta.

KUI JALATS OSUTUB DEFEKTSEKS, LÕPETA KOHESELT TOOTE
KASUTAMINE JA PÖÖRDU VIIVITAMATULT KAUPLEJA POOLE!

• Vastavalt Tarbijakaitse seadusele saab pretensioone esitada ainult õigeaegselt ja ainult
siis, kui avastatud defekt ei ole tekkinud ostja süül.Tavaliselt defektid ilmnevad 1 kuu
jooksul, kuid mõned varjatud defektid võivad ilmneda ka hiljem.
• Pretensiooni pole mõtet esitada kui:
1. Jalatsid on ostetud konsulteerimata müüjaga ning jalats ei sobi Teie jala tüübi tõttu (näiteks liiga kitsas).Pole järgitud jalatsite hooldusjuhist.
2. Jalatsid on mehhaaniliste vigastustega (põletused, rebendid, talla lahtitulek, kontsa murdumine, kontsaplekkide loomulik kulumine või eemaldumine), ärakantud taldadega/
kontsadega, kulunud sisetaldadega, kulunud värviga ja ärakantud/hooldamata jalatsitega.
Kui jalats on loomuliku kasutamise käigus ära kulunud. Kui jalatsi kontsaplekid ja pooltallad on vahetamata ja selle tagajärjel on kontsa või pooltalda tekkinud mõra, pragu, lõhe
või muu kahjustus.
3. Jalatseid on kantud mittesobivates tingimustes (õhukese tallaga jalatseid kantud rasketel
maastikuoludes nagu lahtine killustik jms.).Jalatsi kasutamisel ei ole arvestatud selle otstarvet ja kasutustingimusi.
4. Mittekohane või mitte piisav hooldamine ja kui jalatseid ei ole õigeaegselt parandatud
kingsepa juures (kontsaplekid ja pooltallad jms.)
5. Kulunud jalatsid (näiteks pideva kandmise korral jalatsid ei puhka)
Punkt 1-5 Sellistel juhtudel ei pruugi ekspertiis teha otsust tarbija kasuks.
Samuti ei saa pretensiooni esitada tootele, mille hinda on alandatud defekti tõttu ning tootel
on selle kohta märge juba enne ostu või ostu ajal .
Esimesed 6 kuud kaupleja selgitab vea põhjuse, peale seda on see Ostja kohustus. Juhul,
kui on tekkinud defekt, ostja võib teatada oma pretensioonist järjekorras, mida määrab Võlaõigusseadus.
§219.1 Kui ostja on müügilepingu sõlminud oma majandus-või kutsetegevuses, peab ta ostetud asja viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma.
§222.1 Kui asi ei vasta lepingutingimustele, võib ostja nõuda müüjalt asja parandamist või
asendamist, kui see on võimalik ja sellega ei põhjusta müüjale võrreldes teiste õiguskaitsevahendite kasutamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi, arvestades
muu hulgas asja väärtust, lepingutingimustele mittevastavuse olulisust ning ostja võimalust
saada lepingutingimustele vastav asi oluliste ebamugavusteta mujalt. Müüja võib paranadamise asemel asendada asja lepingutingimustele vastava asjaga.
§224. Ostja ei või alandada ostuhinda.
1. Kui müüja parandas või asendas asja lepingutingimustele vastava asjaga.
2. Kui ostja keeldus õigustamatult vastu võtmast müüja ettepanekut asja parandamise või
asendamise kohta.
Pretensioonide vastuvõtmise kord:
1. Müüjal on õigus otsustada kauba remont esimese defekti tekkimisel.
2. Tasuta vältima toote mitte sobivust lepingu reeglitega või tarbija väljaminekuid mittesobivuse vältimiseks, ilma ekspertiisi kinnituseta;
3. Vahetada toode sama toote vastu või samaväärse toote vastu, millega oleks kindlustatud
vastavus lepingu tingimustele;
4. Tühistada lepingut ja kinni maksta tarbijale toote eest makstud summa;
• Kui toote mittesobivus lepingu reeglitele avastatakse vähem, kui 6 kuud pärast toote
mahamüümist, Võlaõigusseaduse kohaselt on ostjal õigus nõuda:
1) remonti, 2) vahetust, 3) raha tagastamist
• Kui olete hakanud jalatseid kandma, siis pretensioone nende välimuse suhtes (õmbluste
kohtade deformatsioon, erinevad värvused, liimijäljed, nähtavad muud defektid, mis ei
ole peidetud jalatseid ostes)ei saa esitada.
• Pretensioone ei vaadata läbi, kui need on tekkinud jalanõu tõmbeluku, voodri või talla
loomuliku kulumise tõttu. Samuti, kui jalatsid on hooldamata ja puhastamata!

VAHETUSÕIGUS ostetud
jaekauplusest
- 14 päeva jooksul (tootel peab olema
hinnasilt küljes)
- ostutšeki alusel
- originaalpakendis, karbis
- kasutamata
e-poe tingimused leiad www. s1king.ee

PRETENSIOON
- jalanõud peavad olema puhtad,
s.t tallad puhastatud tolmust (niiske
lapiga), liivast, kividest jms
- samuti peavad jalanõud olema
hügieeniliselt puhtad seestpoolt!
-jalanõud pildistatakse ekspertiisi
tegemiseks tarbija jalas.
- ostutšekk
- avaldus eesti keeles

Kingade hooldus algab juba neid ostes
Kõige suuremad jalatsite vaenlased on heitlikud sügis- ja talveilmad,
kui vihm ja lörts muudavad maa märjaks ja poriseks ning sunnivad
jalavarjudele senisest suuremat tähelepanu pöörama.
Üle 15 aasta ametit pidanud Paide kingsepp Ivar Avik soovitab alustada kingade hooldust
kohe pärast nende ostmist ja veel enne esimest kandmist, kirjutab Järva Teataja.
«Vanasti oli parim vahend searasv, mis imendub naha sisse ega võta tänavasoppa külge,» ütles ta. Rasva hea omadus on Aviku ütlust mööda ka, et teeb uued jäigad kingad pehmemaks.
Searasv aitab tänapäevalgi, aga kingapoodides on müügil suur hulk määrdeid.
King tahab puhata
Kingavikse on müügil palju, õige vahendi leidmiseks tasub hoolega pakendilt tooteteavet
lugeda või müüjaga aru pidada. «Kui just valgele kingale punast viksi ei panda, ei juhtu
tegelikult vale määret kasutades midagi hullu, » lohutab Avik. «Aga kinga eluiga see ka ei pikenda.» Mõni määre parandab ainult jalatsi väljanägemist ja lisab läiget, teised on sügavama
toimega ning takistavad poril ja niiskusel kinga kahjustada. Ainuke nahk, mida viksida ei tohi,
on pööratud nahk, neid puhastatakse väikeste harjadega.
Kui õuest tuppa tulles on jalavarjud märjaks saanud, on tähtis neid kindlasti kuivatada toatemperatuuril. Nahkkinga ei tohi kuivatada ahju ees, radiaatori peal või muu intensiivse
kuumusega. «See on nii nagu päevitamisegagi – ettevaatlik tuleb olla intensiivse päikesega,
mis pole nahale hea, » põhjendab Avik. «Täpselt samamoodi on ka kingaga.» Selle asemel
soovitab Avik panna jalatsite sisse vanu ajalehti, mis imavad niiskuse endasse. Ajalehti tasub
kingadesse toppida ka siis, kui jalatseid parasjagu ei kanta, nii püsivad kingad ja saapad hästi
vormis. Avik ütleb, et nagu kõik tahavad puhata, vajavad puhkust ka jalanõud, mistõttu võiks
inimesel olla vähemalt kaks paari kingi, millega iga päev käia. «Jalg ju higistab ja kui kingas
on jalg kogu aeg sees, ei saa see korralikult kuivada ega vormi taastada ning kulub palju
kiiremini,» selgitab ta. Siseruumides soovitab Avik kindlasti kasutada kergemaid jalanõusid.
Oma kogemustest toob Avik näite, kus inimene oli pesnud botaseid masinas liiga kõrgel
temperatuuril ja pärast olid need kaks numbrit väiksemad. Spordijalanõude puhul on tähtis
need alati pärast treeninguid kotist välja võtta ja kuivama panna. Avik kasutab sageli jalanõude sprey’sid, mis desinfitseerivad ja neutraliseerivad ebameeldiva lõhna. Kõige rohkem
tuuakse Avikule kingi, millel on tarvis kontsaplekke vahetada või taldu liimida. «Sellised tööd
on just meie viletsatest ilmadest tingitud, » ütleb ta. «Pole midagi parata, see lihtsalt on nii.»
Isegi hammustusjälgi saab parandada
Palju on Aviku ütlust mööda inimesi, kes tulevad kingsepa juurde otse kingapoest. «Inimesed
on juba nii targad, et teavad, et tehases pandud kontsaplekid kestavad teinekord ainult nädal-kaks, aga kingsepa juures saab tugevama materjali alla,» selgitab ta. Kui kontsaplekk on
täiesti ära kulunud, hakkab kuluma konts ja siis on parandustööd juba natuke keerulisemad.
Kõige hullema näitena meenub Avikule kord, kui parandada toodi suure koera äranäritud
saabas. «Suur tükk oli välja hammustatud, » märgib ta. Avik otsis samasuguse musta naha,
lõikas näritud tüki välja ja õmbles uue asemel. «Üldiselt mulle meeldivadki suuremat raskust
nõudvad tööd, kontsaplekkide vahetus on suhteliselt igav tegevus, » tunnistab ta.
Avik märgib, et on alati inimestele öelnud, et ära jõuab alati visata, enne tasub tulla küsima,
kas on ehk võimalik parandada. Poest vastupidavaid jalanõusid valides soovitab Avik vaadata
rohkem Skandinaavia ja Soome tooteid. «Eks ole teistelgi häid kingi, aga nimetatud maades
on meiega sarnane kliima ja annab alust loota, et jalanõu on kvaliteetne, » põhjendab ta.
Aasia tooteid tasuks Aviku meelest kindlasti vältida või mitu samasugust paari osta.
Avik ajab taga pigem kvaliteeti kui ilu, seetõttu kulub tal mõnikord uute kingade valimiseks
nädal aega. Kingaostul soovitab Avik lisaks ilule uurida õmbluste kvaliteeti ja jälgida sedagi,
et tallaääred oleksid korralikult kinni liimitud. Nahkjalanõu puhul tuleks kindlasti otsida nahale viitavat märgistust koos märkega, milline osa nahast tehtud on.
TEAVE
• Erinevatest materjalidest jalatseid tuleb hooldada erinevalt.
• Hooldusvahend tuleb valida vastavalt materjalile.
• Jalatseid on soovitatav hoida kuivas hästi ventileeritud kohas.

• Jalatsid ei tohi kuivatada kõrge temperatuuriga kohtades radiaatorite või muude küttekollete ja lahtise tule lähedal.
• Eelnevalt hooldamata jalats saab ruttu märjaks ja pärast kuivamist jäävad jalatsile märgumise jäljed. Selle vältimiseks tuleb algusest peale kasutada hooldusvahendeid.
• Kingades ja saabastes on soovitatav kasutada vahetatavaid sisetaldu, mis kaitsevad nii kingi,
sokke kui ka jalgu higistamise, niiskuse ja külmetamise eest.
• Jalanõusid kaitstes ja hooldades pikendate nende kandmisaega.
Allikas: Tarbijakaitseamet

Kingsepa Ülo Semmi sõnul on põhimõtteliselt võimalik igasuguseid jalanõusid parandada, ent tänapäeval ei tea paljud noored üldse kingaparanduse
olemasolust, kirjutab venekeelne nädalaleht Den za Djnom.
Tallinna vanim kingsepa töökoda Reimani ja Narva maantee nurgal on ühtlasi üks populaarsemaid. Kingsepp Ülo Semm on siin tööl olnud 36, tööde vastuvõtja Olga Umda ligi 30
aastat. Perestroika alguses asutasid nad oma firma Viisk ja Pastel, ostes kingavabrikult «Välk»
välja vastavad seadmed. Sellest ajast on kingaparanduse kvaliteet nende sõnul oluliselt tõusnud, kuid tellimuste arv hoopis vähenenud.
Kallid ja odavad jalanõud
«Varem olid jalanõud defitsiit ja inimesed parandasid neid nii kaua, kuni see oli veel võimalik. praegu saavad paljud endale lubada vaid odavaid sünteetilisi jalavarje, mida ei ole kahju
pärast kaht-kolme kuud kandmist ära visata, » räägib Ülo. Paljud noored inimesed ei tea
aga sootuks, et on olemas kingaparandus. «Minu tütre sõbranna oli väga üllatunud, kui ma
ütlesin, et tema kingi on võimalik parandada, » lisab Olga.
Nüüd sõidavad inimesed peamiselt autoga ja kingad kuluvad seega vähem. Ent kingaremondiks vajalike materjalide kvaliteet on just märkimisväärselt paranenud. Näiteks vanasti säilisid
kummist kontsaplekid vaid paar päeva ja kingaparanduses oli hommikust saati pikk järjekord.
Praegu on materjalid vastupidavad ja seetõttu tuuakse jalanõusid parandusse harvemini.
Põhimõtteliselt, ütlevad töökoja töötajad, on kõike võimalik parandada, kui jalanõud on
teile kas otseses või kaudses tähenduses kallid. Vahel tuuakse väga kalleid jalanõusid, mis
on maksnud 500-700 eurot. Sellistele toodetele on mõistlik kohe paigaldada profülaktika
mõttes lisatald. Mõned kliendid – neid ei ole palju, kuid neid siiski on – tulevad kohe pärast
ostu konsulteerima selles osas, kuidas talda tugevdada. Seda enam, et vahel on spetsialistilgi
raske aru saada, kas tald on nahast või kunstmaterjalist. Kuid paljud kliendid on valmis maksma ka sünteetilistest materjalidest valmistatud jalanõude eest. Kui jalad on näiteks haiged
ja sobivaid jalanõusid raske leida, on inimesed alati valmis parandama oma lemmikkingi,
olgugi odavaid. Ja selliseid kliente on üha enam.
Parandada saab kõike
«Näiteks eile tõi klient oma saapad. Räägib: väga soojad, nii kahju, et tald on läbi kulunud. Ja
palun – nüüd saab ta neid edasi kanda. Kogu töö läks talle maksma 12 eurot, » näitab Olga.
Endiselt on suur nõudlus jalanõude venitamise järele. «Sageli lähevad klientide jalad õhtuks
paiste ega mahu saabaste sääreossa. Siis me peame seda kas venitama, lühendama või
panema sinna luku, » räägib meister. Kõige enam on saabaste sääreosa venitatud 12 cm
võrra. Ent see ei õnnestusk igasuguste saabastega – kui nahk on väga õhuke ja õrn, ei pruugi
ta sellist venitamist üle elada.
Olga märgib: ümara ninaga kingi õmmeldakse miskipärast sageli nii, et nende õhuke tald on
ülaosast lühem ning ninadesse kuluvad seetõttu väga kiiresti augud. Sellistele kingadele on
ka parem panna kohe lisatald, mis teeb kingad paari millimeetri võrra kõrgemaks ja kaitseb
nende ninasid kulumise eest. Mis meistrit aga üllatab, on see, et inimesed ei hoolda enam
üldse oma jalanõusid. «Sageli märkad, et kingi pole kogu nende eluea jooksul kordagi puutunud kingakreemiga hari. On see laiskus või on inimestel ükskõik, mida nad jalas kannavad?
Vahel on inimesel seljas kallis ülikond, aga kingade kontsad on kulunud. Nii tahaks öelda:
«Noormees, pöörduge kingsepa poole!»
Allikas: Postimees/tarbija/kaup

NB! 1. Kui kauplus/ e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole
nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema
huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.Tarbijavaidluste komisjoni andmed on
toodud Tarbijakaitseameti kodulehel.
2. Kui Tarbija asub väljaspool Eesti Vabariiki, siis Euroopa Liidu
liikmesriikides on võimalik esitada kaebus ODR-platvormi kaudu
(Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine), mis asub aadressil
http://ec.europa.eu/odr

e-pood: www.s1king.ee
www.s1.ee

