
DOPASOWANIE OBUWIA 

Aby sprawdzić czy buty są prawidłowo dopasowane, prosimy o przymierzenie obuwia, pamiętając o użyciu łyżki do butów. W 

pierwszej kolejności należy przesunąć stopę optymalnie (tak, aby z przodu buta był nadal komfort dla palców) do przodu i sprawdzić czy 

z tyłu pięty zmieści się cały palec czy też połowa. Taka przestrzeń przy pięcie świadczy o nieodpowiednio dobranym rozmiarze,  znaczy 

to, iż but jest za duży. Jeśli buty nie cisną z przodu w palcach, to oznacza, że buty są poprawnie dobrane na długość. Jeśli jednak 

odczuwalny jest dyskomfort, oznacza to, że wybrany rozmiar jest za mały. Należy także zwrócić uwagę, jak skóra układa się na 

śródstopiu. Czy występuje lekkie opięcie, czy też jest tam nadmiar skóry? W przypadku nadmiaru skóry, but jest nieprawidłowo 

dopasowany. Czas dopasowania obuwia wynosi około 1 miesiąca. W niektórych przypadkach nawet do 3 miesięcy, zależy to od 

intensywności chodzenia.  

A co jeśli odczuwalny jest niewielki ucisk w śródstopiu czy też przy pięcie? Oznacza to, że buty muszą się ułożyć. Naturalna 

skóra w nowych butach jest dość sztywna, dlatego trzeba się liczyć z tym, że dopiero po kilku tygodniach stanie się ona miękka i 

komfortowa. Skóra układa się pod wpływem ciepła i wilgoci stóp. 

Jak układa się buty? Zalecamy przede wszystkim chodzić lub jeśli jest to możliwe siedzieć w butach po 2-4 godziny dziennie. 

Jeśli po tygodniu nadal odczuwamy jakieś niedogodności, polecamy domowy sposób przyspieszający dopasowanie się obuwia do stóp 

- wkładamy prawidło w skarpetę frotową, a następnie w miejscu newralgicznym, delikatnie zwilżamy skarpetę wodą. Zostawiamy tak na 

całą noc. Następnego dnia wyjmujemy prawidło i zakładamy buty na stopy na min. godzinę. Powtórzyć cykl kilka razy. Jeżeli efekt nie 

będzie zadowalający to trzeba buty ułożyć na specjalnej maszynie w naszym serwisie lub warsztacie szewskim.  

      W przypadku pytań prosimy o kontakt. 

PIELĘGNACJA OBUWIA 

1. Zawsze po zdjęciu obuwia należy poczekać 1-3 godziny, a następnie włożyć prawidła, aby skóra wyschła i odpoczęła co najmniej 24h.  

2. Obuwie należy oczyścić z kurzu szczotką o miękkim włosiu, przed odłożeniem na półkę. 

3. Do pielęgnacji butów używaj zawsze sprawdzonych środków. 

 

a) Pasta zabezpiecza w dużym stopniu przed warunkami zewnętrznymi, wilgocią oraz brudem. Pastowanie: po usunięciu szczotką 

kurzu, bawełnianą ściereczką bądź szczotką nakładamy niewielką ilość pasty i wcieramy w skórę kolistymi ruchami, pozostawiając na 

minimum 30 min (może być 12h) i polerujemy. 

 

b) Krem służy do uelastycznienia i odżywienia skóry. Lepiej niż pasta pokrywa mikro urazy wynikające z użytkowania skór.  

Stosujemy go mniej więcej raz w miesiącu.  Na wyczyszczone buty nakładamy krem i wcieramy. Pozostawiamy na minimum 30 min 

(może być dłużej) i polerujemy. Na koniec nakładamy pastę. 

 

c) Podeszwę skórzaną zabezpieczamy specjalnym preparatem, np. olejem Burgol. Możemy też zastosować cienką, gumową 

osłonę tzw. zelówkę (usługa dostępna w naszym sklepie internetowym). 

 

Podstawowym warunkiem wymiany / zwrotu produktów jest odesłanie ich w stanie niezmienionym, nienoszących zmian 

użytkowania w oryginalnym opakowaniu (prosimy o przymierzanie obuwia na miękkiej powierzchni, aby nie 

zarysować skórzanej podeszwy; do wkładania butów, należy używać łyżki, aby nie uszkodzić zapiętki). Jakiekolwiek 

ślady użytkowania (porysowana podeszwa, zagięcia skóry wierzchniej w okolicach śródstopia) obuwia uniemożliwiają ich 

wymianę/zwrot. 

WYMIANA 

Chcesz wymienić produkt?   

Jeżeli chcesz wymienić towar bezpłatnie* skontaktuj się z nami telefonicznie: +48 790 507 208/308 

ZWROT 

Towar nie spełnia Twoich oczekiwań? 

W ciągu 14 dni masz prawo z niego zrezygnować bez podawania przyczyny (okres, w którym przysługuje prawo do rezygnacji 
liczony jest od dnia dostawy). W tym celu prosimy poinformować nas o zwrocie produktu przed upłynięciem okresu, który na to 

przysługuje – drogą mailową: zwroty@klasycznebuty.pl 

*Uwagi: Klient nie ponosi kosztów związanych z pierwszym zwrotem/ wymianą obuwia powyżej kwoty  

500.00 zł  (konieczne jest wcześniejsze skontaktowanie się z nami). Kolejna wysyłka lub zwrot płatna 
zgodnie z cennikiem na stronie www.sklep.klasycznebuty.pl 

 

1. Towar należy wysłać wraz z czytelnie wypełnionym formularzem wymiany/zwrotu (druga strona) wraz paragonem 
na adres: Klasycznebuty.pl, ul. Partyzantów, 33, 80-254 Gdańsk. 
2. Podajemy link do bezpłatnej przesyłki: https://sportics-zbigniew-famula.dhl24.com.pl/zwrot 

3. Następnie należy uzupełnić formularz i go zatwierdzić. 
4. Po zaakceptowaniu przez sklep formularza, na podany w zleceniu adres e-mail otrzymają Państwo link z 
dokończeniem zlecenia. 
5. W otrzymanym linku można ustalić termin przyjazdu kuriera. 
6. Należy wydrukować list przewozowy otrzymany wraz z mailem oraz przekazać odpowiednio zabezpieczoną 
przesyłkę kurierowi. 

 

        Wszystkie sprzedawane produkty są oryginalne i fabrycznie nowe. Obuwie może nosić ślady przymierzania. 

Buty podzelowane nie podlegają wymianie oraz zwrotowi. 

mailto:zwroty@klasycznebuty.pl


FORMULARZ WYMIANY / ZWROTU TOWARU* 

Nr zamówienia ……………NUMER PARAGONU/FAKTURY: ....................................... 

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………….…………………. 

Ulica i nr domu/mieszkania: …………………………………………………….……………. 

Kod pocztowy i miasto: ……………………………………………………………………….. 

Nr telefonu ………..………………….. E-mail: ……………….…………………………… 

NR KONTA BANKOWEGO (w przypadku zwrotu i płatności przelewem bądź za pobraniem) 

                          

Proszę zaznaczyć powód zwrotu: 

1. Buty są za małe               5. Buty wyglądają inaczej na zdjęciach niż w rzeczywistości 
2. Buty są za duże               6. Otrzymałem buty niezgodne z zamówieniem 
3. Buty mają wadę ( jaką?)                     7. Brak dostępności rozmiaru na wymianę 
4. Wymiana nowym zamówieniem   8. Inne……………………………………….. 

 
Towar zwrócony: 
 
Model …………………………………………… Rozmiar…….... Kwota............................ 

Model …………………………………………… Rozmiar…….... Kwota............................ 

Produkt …………………………………………………….….…… Kwota............................ 

Produkt ……………………………………………………………. Kwota............................ 

Towar zamówiony (w przypadku wymiany): 

Model …………………………………………… Rozmiar…….... Kwota............................ 

Model …………………………………………… Rozmiar…….... Kwota............................ 

Produkt …………………………………………………….…….… Kwota............................ 

Zapoznałem/łam się z warunkami wymiany / zwrotu 

                                                                                ………….……………………………… 

                                                   Data i podpis  

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza (literami drukowanymi) i odesłanie wraz z towarem na 

adres: KlasyczneButy.pl ul. Partyzantów 33, 80-254 Gdańsk 

 

*Niepotrzebne skreślić. 

 
Administratorem Państwa  danych osobowych jest: Sportics Zbigniew Famuła  z siedzibą w Koleczkowie przy ul. Jeżynowa 4, Rogulewo. Dane będą 

przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c RODO, w celu realizacji postępowania zwrotu lub wymiany towaru. Dane będą przechowywane 

do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zwrotu lub wymiany towaru.. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora 

dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym formularzu. 

 


