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Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prečítajte si celý manuál, aby ste boli schopný masážne 
kreslo správne používať. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných pokynov. Po prečítaní si manuál 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. 

POZNÁMKA: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo aktualizovať vzhľad a charakteristiku výrobku bez 
povinnosti predchádzajúceho upozornenia. Farebné prevedenie závisí na aktuálnom modeli 
masážneho kresla. 

BEZPEČNOSŤ A ÚDRŽBA 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE  

• Zabráňte deťom kontaktu s pohyblivými časťami kresla. 

• Pre napájanie tohto prístroja použite zodpovedajúci elektrický zdroj s riadnym uzemnením. 

• Z bezpečnostných dôvodov a pre ochranu kresla odpojte po každom použití a pred čistením 
napájací kábel z elektrickej siete. 

• Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli. 

• Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom. 

• Kreslo používajte iba v interiéri. 

• Pred použitím si prečítajte riadne tento manuál. 

• Používanie kresla spôsobom, ktorý nie je uvedený v tomto manuáli, je zakázané. 

• Odporúčaná dĺžka masáže: 20 minút. 

• Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu či popraskaniu kože. 

• Kreslo nepoužívajte, ak došlo k poškodeniu krycieho materiálu či iných častí. 

• Kreslo nepoužívajte, pokiaľ je vetrací otvor upchatý alebo je zamedzené správnemu vetraniu. 

• Na kreslo neklaďte žiadne predmety. 

• Počas používania kresla nezaspite. 

• Kreslo nepoužívajte po požití alkoholu či iných omamných látok. 

• Po konzumácii jedla nepoužívajte kreslo skôr ako za hodinu. 

• Nevoľte príliš vysokú intenzitu masáže, aby nedošlo k vzniku zranenia. 

• Umiestnite na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte okolo celého zariadenia bezpečnostný 
odstup od iných objektov aspoň 0,6 m. 

• Max. záťaž: 150 kg 

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA 

• Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a vo vlhkom prostredí (napr. v kúpeľni). 

• Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty. 

• Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí. 

• Okolo kresla je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie. 

KRESLO BY NEMALI POUŽÍVAŤ 

• Ľudia trpiaci osteoporózou. 

• Ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými implantátmi (napr. 
kardiostimulátorom). 

• Ľudia so zvýšenou telesnou teplotou. 

• Tehotné ženy a ženy v období menštruácie. 
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• Osoby trpiace poúrazovými stavmi. 

• Ľudia s kožnými problémami. 

• Deti mladšie ako 14 rokov alebo osoby s mentálnym postihnutím. 

• Ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim alebo sa necítia dobre. 

• Ľudia s mokrou kožou po sprchovaní, cvičení apod. 

• Povrch kresla je vyhrievaný, preto musia ľudia citliví na vysokú teplotu dbať na zvýšenú 
opatrnosť. 

BEZPEČNOSŤ 

• Uistite sa, že má elektrický zdroj vhodné napätie. 

• Nezapájajte napájací kábel mokrými rukami. 

• Do kresla sa nesmie dostať voda, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom či poškodeniu 
výrobku. 

• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla. 

• Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru. 

• Pri prerušení prísunu elektrickej energie dbajte mimoriadnej opatrnosti, aby pri opätovnom 
zapnutí elektrického obvodu nedošlo k úrazu elektrickým prúdom. 

• Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum. 

• Ak sa počas masáže necítite dobre, prestaňte kreslo používať a poraďte sa s lekárom. 

ÚDRŽBA 

• Údržbu vždy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi. Kreslo nerozoberajte ani inak 
nezasahujte do jeho konštrukcie.  

• Po použití odpojte prístroj od elektrickej siete.  

• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodený napájací kábel alebo elektrická zásuvka. 

• Pred dlhodobým skladovaním zmotajte kabeláž a uskladnite kreslo v suchom, čistom 
prostredí. 

• Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, neumiestňujte ho do blízkosti ohňa a chráňte ho pred 
dlhodobým pôsobením priameho slnečného žiarenia. 

• Kreslo čistite suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol. 

• Vďaka kvalitnému spracovaniu nevyžadujú mechanické časti kresla žiadnu mimoriadnu 
údržbu. 

• Chráňte kreslo pred kontaktom s ostrými predmetmi. 

• Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu. Pri presúvaní kreslo vždy nadvihnite a preneste. 

• Pri prevádzke kresla robte prestávky. Nenechávajte kreslo spustené príliš dlho. 

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIA 

• Je prirodzené, že pri prevádzke prístroja budete počuť chod motora. 

• Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač 
zapnutý. 

• Masáž sa automaticky ukončí pri dosiahnutí nastaveného časového intervalu. Prístroj sa tiež 
automaticky vypne, ak pobeží príliš dlho a začne sa prehrievať. V tomto prípade nechajte 
prístroj pred opätovným spustením aspoň pol hodiny vychladnúť. 
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KOMPONENTY 

 

 

1. Čalúnená opierka hlavy 

2. Reproduktor 

3. Ovládač 

4. Vzduchové vankúšiky v oblasti predlaktia 

5. Čalúnená sedacia časť 

6. Vrecko na mobilný telefón 

7. Lýtkové opory 

8. Podpera chodidiel 

9. Opora paží 

10. Chrbtové čalúnenie 

11. Opora predlaktia 

12. Dekoratívne LED osvetlenie  

13. Zadný kryt 

14. Držiak ovládača 

15. Základňa 

16. Napájací kábel 

17. Zdierka pre napájací kábel 

18. Sieťový vypínač 

19. Poistková skriňa 

 

FUNKČNÁ VÝBAVA 

• Prístroj je vybavený vertikálne sa pohybujúcim 3D masážnym mechanizmom so 4 masážnymi 
kolieskami.  

• Ramenná oblasť je vybavená funkciou pre automatickú detekciu masážnych bodov a presné 
nastavenie masážnych hlavíc. Pre zaistenie maximálneho komfortu a efektivity poskytuje 
tento mechanizmus automatické nastavenie vzdialenosti medzi masážnymi hlavicami podľa 
tvaru tela a detegovaných masážnych bodov. 

• Masážne funkcie: komfortná masáž, relaxačná masáž, úľava od bolesti, kompletná vzduchová 
masáž, uvoľnenie strednej časti tela. 

• Pamäť na 3 masážne režimy. 

• Manuálne nastavenie masáže hornej polovice tela, masáž nastaviteľná v 3 režimoch - 
komplexná, lokálna a bodová. 6 typov masáže: zvieranie, hnetenie, plieskanie, shiatsu, 
hnetenie so súčasným plieskaním, 3D masáž. Intenzita masáže nastaviteľná v 5 rýchlostiach. 
Vzdialenosť medzi masážnymi hlavicami je nastaviteľná v 5 úrovniach. 

• Funkcia pre masáž horných končatín (26 vzduchových vankúšikov), masáž paží (4 vzduchové 
vankúšiky) - intenzita je nastaviteľná v 3 stupňoch. 

• Masáž dolnej polovice tela: 4 vzduchové vankúšiky v chrbtovej oblasti, 5 vzduchových 
vankúšikov v oblasti zadku, 40 vzduchových vankúšikov v oblasti dolných končatín - intenzita 
je nastaviteľná v 3 stupňoch.  

• Funkcia pre prehrávanie MP3 z mobilného telefónu. Vstavaný reproduktor. 
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• Funkcia pre vyhrievanie chrbtovej oblasti - ako zdroj infračerveného vyhrievania je použité 
karbónové vlákno. 

• Funkcia pre vyhrievanie oblasti kolien - ako zdroj infračerveného vyhrievania je použité 
karbónové vlákno. 

• Regulovateľné nožné podpery pre nastavenie výšky užívateľa. 

• Automatická detekcia posedu - po vypnutí kresla dochádza k automatickému návratu 
masážnych hlavíc späť do východiskovej pozície. 

• VFD displej. 

• Dekoratívny LED indikátor na opore predlaktí. 

OVLÁDANIE 

 

POZNÁMKA: Ilustračný obrázok. 
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1. ZAPOJENIE 

 

Zapojenie napájacieho kábla. 

 

Umiestnenie sieťového vypínača (ON/OFF) 

2. ZAPNUTIE MASÁŽE 

• Pre aktiváciu masážneho režimu stlačte červené tlačidlo. Kreslo sa automaticky nakloní do 
masážnej polohy. 

• Prebehne automatická detekcia polohy ramien a masážnych bodov. 

• Po skončení automatickej detekcie sa ozve zvuková signalizácia. V tejto fáze môžete 
prispôsobiť vertikálne nastavenie hlavíc v oblasti ramien. Po 10 sekundách od nastavenia 
polohy masážnych hlavíc sa automaticky spustí masáž. 

Posunutie masážnych hlavíc hore. 

 
 

Posunutie masážnych hlavíc dole. 

 
 

 

• Zvoľte typ masáže. 

• Pre výber prednastaveného režimu použite tlačidlá A, B alebo C.  

 

Pamäťové tlačidlá 

• Nastavenie dĺžky masáže 

 

Odporúčaná dĺžka masáže: 20 minút. Maximálna dĺžka masáže: 40 minút. Jednotka 
nastavenia: 5 minút. Po prekročení maximálnej dĺžky 40 minút sa jednotka začne 
pričítať od začiatku.  

• Automatická masáž 

 

Uvoľnenie pohybového aparátu. F1 Auto 
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Rozprúdenie krvného obehu. F2 Auto 

 

Úľava od bolesti: hlboká masáž zameraná na redukciu bolesti. F3 Auto 

 

Komplexná vzduchová masáž. Súčasná masáž oblasti pásu, zadku, 
rúk a nôh. 

F4 Auto 

 

Pretiahnutie strednej časti tela: Najskôr sa aktivujú vzduchové 
vankúšiky v lýtkových opierkach a chrbtová opierka sa sklopí nadol. 
Následne sa budú lýtkové opierky opakovane pohybovať hore a dole 
a preťahovať tak strednú časť tela. Aktivovaný je tiež masážny 
mechanizmus a vzduchové vankúšiky v sedacej časti.   

F5 Auto 

• Manuálne funkcie 

Tlačidlo Charakteristika Zobrazenie 

 

Zvieranie v oblasti ramien: 1 režim, nastaviteľná 
rýchlosť a sila masážnych hlavíc.  

 

Súčasné miesenie a plieskanie: 1 režim, nastaviteľná 
rýchlosť a sila masážnych hlavíc. 

 

 

Miesenie: 1 režim, nastaviteľná rýchlosť a sila 
masážnych hlavíc. 

 

 

Plieskanie: 2 režimy, nastaviteľná rýchlosť, rozteč a sila 
masážnych hlavíc.  

 

Shiatsu: 2 režimy, nastaviteľná rýchlosť, rozteč a sila 
masážnych hlavíc.  

 

3D: 4 režimy: nastaviteľná rýchlosť a sila masážnych 
hlavíc.  

 

Rýchlosť: nastavenie v 5 stupňoch 
 

 

Rozteč hlavíc: nastavenie v 5 stupňoch (v režimoch 

 a  )  

• Vzduchová masáž 

Tlačidlo Charakteristika Zobrazenie 

 
Tlačidlo pre vzduchovú masáž v oblasti paží. 

 

 
Tlačidlo pre nastavenie intenzity masáže v 3 úrovniach. 
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Tlačidlo pre vzduchovú masáž spodnej polovice tela (masáž 
spodnej polovice tela, chrbta, pásu a lýtok). 

 

 
Tlačidlo pre nastavenie intenzity masáže v 3 úrovniach. 

 

 

 

Pretiahnutie lýtok: funkcia aktívna v režime vzduchovej masáže spodnej polovice tela 
a masáže lýtok. 

• Ďalšie manuálne funkcie 

Tlačidlo Charakteristika Zobrazenie 

 

Tlačidlo pre zníženie intenzity masáže v oblasti hornej polovice 
tela.  

 

Tlačidlo pre zvýšenie intenzity masáže v oblasti hornej polovice 
tela.  

 

 
Masáž chodidiel nastaviteľná v 3 úrovniach. 

 

 

Aktivácia vyhrievania v oblasti chrbta a kolien. Vyhrievanie je 
plne aktivované po 3 minútach od aktivácie. 

 

3. SKLON OPORY CHRBTA A LÝTOK 

Tlačidlo Charakteristika Zobrazenie 

 
Tlačidlo pre automatické sklopenie kresla.  

 

 

Tlačidlo pre zdvihnutie lýtkovej opory - opora sa pomaly dvíha, kým držíte tlačidlo. 

 

Tlačidlo pre zníženie lýtkovej opory - opora pomaly klesá, kým držíte tlačidlo. 

 

 

Tlačidlo pre zdvihnutie chrbtovej opierky - opora sa pomaly dvíha, kým držíte tlačidlo. 

 

Tlačidlo pre zníženie chrbtovej opierky - opora pomaly klesá, kým držíte tlačidlo. 

 

 

Tlačidlo pre súčasné zdvihnutie chrbtovej opierky a zníženie lýtkových opôr. Pre zmenu 
polohy tlačidlo pridržte. 
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Tlačidlo pre súčasné sklopenie chrbtovej opierky a zdvihnutie lýtkových opôr. Pre zmenu 
polohy tlačidlo pridržte. 

4. ĎALŠIE FUNKCIE 

• Prehrávanie hudby z mobilného telefónu: kreslo je vybavené vreckom pre mobilný telefón a 
systémom pre prehrávanie hudby.  

• 3D reproduktory na horných oporách umožňujú maximálny zážitok pri počúvaní hudby. 

• Postranný dekoratívny LED indikátor: automatické prepínanie medzi červenou, zelenou, 
modrou, modrozelenou, fialovou, žltou a bielou farbou. 

   

Vrecko na mobilný telefón 
(audio rozhranie) 

3D reproduktory Dekoratívny LED indikátor 

5. VYPNUTIE/ZASTAVENIE MASÁŽE 

• Pre zastavenie masáže, ukončenie všetkých masážnych funkcií a automatický návrat opôr 
chrbta a nôh do východiskovej polohy stlačte červené tlačidlo. Masážny režim sa takisto 
ukončí po vypršaní vopred nastaveného časového intervalu (v tomto prípade nedochádza k 
automatickému návratu opôr do východiskovej polohy).  

• Po ukončení masáže sa na displeji zobrazí hlásenie "Memory Set On" upozorňujúca užívateľa 
na možnosť uloženia masážneho režimu do pamäte pod jedným z tlačidiel A, B alebo C. 
Opätovným stlačením červeného tlačidla prístroj vypnete a masážne hlavice sa vrátia do 
východiskovej polohy. K automatickému vypnutiu kresla a obnovenie východiskovej polohy 
masážnych hlavíc dochádza po 10 sekundách nečinnosti.  

 

• Odpojenie zo siete. 

 
 

Sieťový vypínač ON/OFF Odpojenie napájacieho kábla 

INŠTALÁCIA 

1. Inštalácia opierok predlaktia 

• Prevlečte káble a vzduchovú trubicu vedúcu k opore predlaktia otvorom v ráme kresla (Obr. 
1). 
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• Dbajte na správnu orientáciu konektorov (Obr. 2). 

 

Obr. 1 

 

Obr. 2 

• Po riadnom pripojení konektorov (Obr. 3) zasuňte opatrne káble a vzduchovú trubicu do rámu 
kresla (Obr. 4). Dávajte pozor, aby ste nepricvikli vzduchovú trubicu. 

 

Obr. 3 

 

Obr. 4 

• Kolíky na opierke musia dosadať na zásuvky vo fixačnej doske - oceľová doska je 
uspôsobená dizajnu opory (Obr. 5). 

• Uchopte pevne oporu predlaktia a napasujte ju na rám (dávajte pozor, aby ste nepricvikli 
kabeláž a trubicu). Uistite sa, že opora zakrýva celý rám a riadne dolieha vo všetkých 
kontaktných bodoch (Obr. 6). 

 

Obr. 5 

 

Obr. 6 

Poznámka: Dbajte na správne vedenie kabeláže 
a trubice. 

• Po nasadení opory predlaktia na oceľový rám skúste na oporu zatlačiť, aby ste sa uistili, že je 
riadne zaistená (Obr. 7). 

• Lokalizujte montážny otvor v prednej časti kovového rámu a upevnite spojovací materiál 
pomocou maticového kľúča (Obr. 8). 
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• Lokalizujte montážny otvor na zadnej strane kovového rámu a upevnite spojovací materiál 
pomocou maticového kľúča (Obr. 9).  

Rovnakým spôsobom upevnite aj druhú oporu predlaktia. 

 

Obr. 7 

Poznámka: Zatlačte zhora na oporu. 

 

Obr. 8 

Poznámka: Predný montážny otvor 

 

Obr. 9 

Zadný montážny otvor 

2. Inštalácia opory paží 

• Vzduchovú trubicu a kábel prevlečte otvorom v opore paží a nasaďte oporu paží tak, aby kolík 
opory zapadol do otvoru v ráme (Obr. 1). 

• Pritlačte oporu na rám a zaistite ju pomocou dvoch krížových skrutiek (Obr. 2). 

 

Obr. 1 

 

Obr. 2 
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• Zapojte kábel a vzduchovú trubicu a uistite sa, že v mieste spoja nedochádza k úniku vzduchu 
(Obr. 3).  

• Dávajte pozor, aby nedošlo k priškripnutiu kábla a trubice - kábel a trubicu umiestnite tak, ako 
je znázornené na Obr. 4.  

 

Obr. 3 

 

Obr. 4 

• Zasuňte výstuž do vrecka na opierke, zatlačte ju smerom dovnútra a opatrne napasujte (Obr. 
5). 

• Upevnite výstuž pomocou krížovej skrutky (Obr. 6). 

 

Obr. 5 

 

Obr. 6 

3. Montáž ovládacieho panela 

1. Upínač 

2. Upínacia skrutka 

3. Držiak 

4. Fixačná objímka 
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• Najskôr vyskrutkujte upínaciu skrutku (Obr. 1). 

• Nasaďte objímku upínača na držiak (Obr. 2). 

 

Obr. 1 

 

Obr. 2 

• Zaskrutkujte upínaciu skrutku - dávajte pozor na jej správnu orientáciu (Obr. 3). 

• Pripravte si montážnu objímku (Obr. 4). 

 

Obr. 3 

 

Obr. 4 

• Umiestnite montážnu objímku do otvoru na pravej bočnej opore - dbajte na správne 
umiestnenie vodiacej drážky v objímke (Obr. 5). 

• Zaskrutkujte skrutky fixujúce objímku (Obr. 6). 

  

 

Obr. 5 
 

Obr. 6 

Poznámka: Drážka musí smerovať kolmo k zemi. 
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• Pripravte sa na montáž držiaku (Obr. 7). 

• Nasaďte držiak na montážnu objímku - dbajte, aby na seba doliehali vodiace drážky (Obr. 8). 

 

Obr. 7 

 

Obr. 8 

Poznámka: Drážka musí smerovať kolmo k zemi. 

• Pripravte si dve postranné skrutky držiaka (Obr. 9). 

• Utiahnutím skrutiek montáž dokončíte (Obr. 10). 

 

Obr. 9 

 

Obr. 10 

4. Nastavenie a použitie ovládacieho panela 

Po upevnení panela k rámu kresla (Obr. 1) možno držiakom voľne otáčať a pohybovať do strán (Obr. 
2 a 3). 

 

Obr. 1 



16 

 

 

Obr. 2 

 

Obr. 3 

5. Vankúšik pod hlavu a čalúnenie chrbta 

Vankúšik pod hlavu a chrbtové čalúnenie sú odnímateľné časti znižujúce silu masážnych hlavíc. Ich 
používanie sa odporúča, ale nie je povinné (záleží na preferenciách používateľa). Čalúnenie chrbta sa 
upevňuje zipsom (1), vankúšik pod hlavu pomocou suchého zipsu (2). 

 

6. Ochrana podlahy 

Najmä v prípade drevenej podlahy umiestnite pod masážne kreslo koberec alebo inú ochrannú 
podložku.  

VAROVANIE: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo v 
úzkom priestore. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby. 

 

7. Presúvanie 

Uistite sa, že Vám v ceste nebudú prekážať žiadne káble. Nakloňte kreslo dozadu na transportné 
kolieska a opatrne ho odtiahnite na požadované miesto. 
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ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU 

Model: A50 

Názov: Masážne kreslo 

Napätie:  

o 110-120V-60Hz 

o 220-240V-50Hz/60Hz 

Príkon: 200W 

Max dĺžka masáže: 20 min 

Trieda bezpečnosti: Trieda I 

Materiál: PVC, PA, oceľ, elektrika a elektronika 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí doby životnosti výrobku alebo v okamihu, kedy by oprava bola neekonomická, produkt 
nevyhadzujte do domového odpadu. Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na 
určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. 

Správnou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii 
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky 
nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

mailto:predajnatn@insportline.sk
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2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodbornou repasiou 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

• nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 
teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 
tvarom alebo rozmermi.  

• nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na 
domáce použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo 
chybným materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným 
dokladom o zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v 
predajni v ktorej ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia 
škody na tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, 
ktoré je možné pri primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť 
reklamácie faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými 
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, 
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
servisného zásahu bude v tomto prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a 
nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
minimálne rovnakých alebo lepších technických parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia 
reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručenia vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 


