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REPARAT IONSBLANKETT
Bifogas tillsammans med skor.

Ordernummer: ______________________________

Namn: ______________________________________
E-postadress: _______________________________

Datum: _____________________________________

PR IS :  699:- 

LEVERANS :  6-8 veckor

Bodås, Borgvik, Hagfors, Nyhammar, Töre, Lugnvik, Måstad, Viken, Valla, Stockvik, Skogås, Risberg, Gällivare, Tärnaby, Dundret 
och Kåbdalis.( Även äldre modeller: Hofors, Amanda, Anders, Forsbacka, Ove, Camilla, Axmar, Bengt, Ragnar och Emily). Se hem-
sidan för fler modeller. Se hemsidan för fler modeller.

FÖLJANDE  INGÅR  I  KAVAT  REPA IR  SERV ICE

-Byte yttersula

-Byte iläggsula

-lagning av eventuella trasiga sömmar där det är tekniskt möjligt

-Nya skosnören

-Putsning och infettning

-En burk Kavat Eco vax (88g)

-Fri tillbaka frakt

Som ett steg i vårt arbete med miljön kan vi nu erbjuda renovering av dina gamla Kavatskor. Vi är många som har ett par väl 
ingådda favoriter som kanske sjunger på sin sista vers. På en hel del av skorna i vårt vuxensortiment erbjuder vi nu en hel-reno-
vering, där i ingår bland annat sulbyte av såväl ytter- och innersula. Vi fräschar upp dina skor så gott det går utifrån de förutsätt-
ningar som finns. Lagar eventuella lösa/trasiga sömmar, sätter i nya skosnören och putsar upp lädret. Du kommer kunna fortsätta 
använda dina favoritskor i flera år framöver, dessutom gör du miljön en tjänst genom att återanvända istället för att köpa nytt. 

Har du önskemål om att vi tittar på och försöker åtgärda något speciellt på dina skor kan du skriva det här:

Vänligen gör en första rengöring av dina skor innan de skickas till oss så vi kan hantera dem för reparation, torka av med fuktig 
trasa så de blir fria från lera och damm.

OBS!  Om våra skomakare anser att dina skor inte går att reparera förbehåller vi oss rätten att cancellera din order, detta rör 
sådana reparationer som inte är specificerade ovan. I det fallet tas en administrativ avgift ut på 99 kr och en återbetalning på 600 
kr görs till det kontokort som användes vid betalningen. Dina skor skickas tillbaka till den angivna adressen. Om du känner dig 
osäker får du gärna mail oss en bild så kan vi försöka göra en bedömning utifrån den. support@kavat.com


