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UPOZORNENIE: Pred začatím vytrvalostného cvičenia na tomto prístroji sa poraďte s lekárom. Pri 
cvičení sa nepreťažujte a prispôsobte tréningový program svojmu zdravotnému stavu. Na základe 
výsledkov nameraných počítačom nemožno vyhodnocovať zdravotný stav užívateľa.   

DÔLEŽITÉ: Pred použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v manuáli. Manuál si 
uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Obrázky v manuáli sú len ilustračné a môžu sa líšiť od 
zakúpeného modelu. 

UPOZORNENIE: Hmotnosť užívateľa by nemala prekročiť 130 kg. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Ďakujeme vám za kúpu tohto produktu. Hoci sa snažíme o dosiahnutie najlepšej možnej kvality našich 
výrobkov, môže pri dodaní prístroja niektorý z dielov chýbať alebo byť poškodený. V tomto prípade 
nás kontaktujte a my sa pokúsime problém vyriešiť.  

Tento prístroj je navrhnutý iba pre domáce použitie. Ak dôjde k poškodeniu prístroja pri používaní vo 
fitness centrách či posilňovniach, nemožno nárokovať záruku.  

Prístroj je navrhnutý tak, aby bolo jeho používanie bezpečné. Pri cvičení na akomkoľvek prístroji je 
však nevyhnutné, aby boli dodržiavané bezpečnostné pokyny. Pred začatím montáže a cvičenia si 
riadne prečítajte celý manuál. Dodržiavajte nasledovné pokyny: 

1. Pred prvým použitím prístroja si prečítajte všetky pokyny uvedené v tomto manuáli. 

2. Používajte prístroj iba tak, ako je popísané v manuáli. 

3. Pred cvičením skontrolujte, či sú riadne pritiahnuté všetky diely, prípadne ich dotiahnite. 

4. Nedávajte ruky do blízkosti pohyblivých časti prístroja.  

5. V blízkosti prístroja by sa nemali pohybovať deti ani domáce zvieratá. Nikdy nenechávajte deti 
v blízkosti prístroja bez dozoru.  

6. Pred cvičením na trenažéri vždy vykonávajte zahrievacie cviky. 

7. Pred každým použitím stroja skontrolujte, či sú všetky spoje riadne zabezpečené.  

8. Na prístroji môže súčasne cvičiť maximálne jedna osoba. 

9. Prestaňte okamžite cvičiť, ak pociťujete závraty, nevoľnosť, bolesť v oblasti hrudníka alebo 
akékoľvek iné telesné ťažkosti a poraďte sa s lekárom. 

10. Prístroj umiestnite na čistý, rovný povrch. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí alebo v 
blízkosti vody. 

11. Na cvičenie používajte vhodné športové oblečenie. Nenoste príliš voľné oblečenie, ktoré by sa 
mohlo zachytiť o prístroj. K cvičeniu na prístroji používajte športovú obuv.  

12. V blízkosti prístroja sa nemôžu nachádzať žiadne ostré predmety. 

13. Handicapované osoby môžu prístroj používať len pod vedením kvalifikovaného trénera či 
lekára. 

14. Prístroj nepoužívajte, ak je ktorýkoľvek z dielov poškodený alebo nie je plne funkčný. 

15. K výmene poškodených či opotrebovaných dielov používajte vždy originálne náhradné diely. 

16. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá. Pri montáži, oprave, údržbe či výmene dielov používajte 
vhodné náradie. 

17. Baliacich materiálov a nepotrebných dielov sa zbavujte v súlade s ochranou životného 
prostredia - použite kontajnery na triedený odpad alebo zavezte odpad do zberného dvora. 

18. Pri nastavení výšky sedla nevystrkujte sedlovú tyč z rámu viac, než dovoľuje hranica 
bezpečného vytiahnutia označená nápisom "max". 

19. Údaje namerané počítačom neslúžia na vyhodnotenie zdravotného stavu užívateľa. 

20. Z bezpečnostných dôvodov zaistite okolo celého prístroja voľný priestor o veľkosti aspoň 0,6 
metra. 
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21. VAROVANIE! Systém na monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. 
Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete 
nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie! 

VAROVANIE: Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu sa poraďte s lekárom. Posúdenie 
lekára je obzvlášť dôležité v prípade, že trpíte zdravotnými ťažkosťami. Predajca nenesie žiadnu 
zodpovednosť za prípadné zranenia či škody na majetku zapríčinené používaním prístroja. 

ÚDRŽBA 

Pre zaistenie bezchybného chodu prístroja je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, či sú všetky 
diely v poriadku a spojovací materiál riadne dotiahnutí. Poškodené diely je potrebné okamžite 
vymeniť. Prístroj možno opäť používať až po tom, keď bude riadne opravený. 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

a. Tento prístroj bol testovaný a spĺňa požiadavky noriem EN 957-1/A1 a EN 957-5 triedy HC 
(prístroj je určený pre domáce použitie). Maximálna hmotnosť užívateľa je 130 kg. 

b. Je dôležité, aby boli rodičia zodpovední a nenechávali deti sa s prístrojom hrať. Môže totiž 
dôjsť k situácii, že bude prístroj používaný nesprávnym spôsobom. 

c. Pokiaľ dovolíte dieťaťu prístroj používať, zvážte dôkladne jeho psychický a telesný stav. 
Vysvetlite deťom, ako prístroj správne používať a zdôraznite, že to nie je hračka. 
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OBSAH BALENIA 

Označe
nie 

Názov dielu 
Počet 
kusov Nákres 

1/15/17 
Hlavný rám / 
bočný kryt / 

kľuka 
1set 

 

 

36/51/35 
Kormidlo / 

penová rukoväť / 
snímač tepu 

1set 

23/27/64
/24 

Sedlová tyč / 
držiak sedla / 

podložka / ručná 
skrutka 

1set 

 

 

70/32/53 
Predný  stĺpik / 

regulátor záťaže 
/ skrutka 

1set 

28/41/46 
Sedlo / podložka 

/ matica 
1set 

 
 

38 
Krytka predného 

stĺpika 
1 ks 

34/55 Počítač / skrutka 1set 

 

 6/3 

Krytka predného 
nosníka / krytka 

zadného 
nosníka 

1set 

2/4 
Zadný nosník / 
nastavovacia 

nožička 
1set 

  
5/7 

Predný nosník / 
koncová krytka 

1set 

18/26 
Pravý / ľavý 

pedál 
1set 

 

 19 Poistný kolík 1 ks 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL 

Označenie Názov dielu 
Počet 
kusov Nákres 

40 Skrutka M8x55 4 

  41 
Plochá 

podložka  
4 

50 
Krížová 

skrutka M4x15 
6 

 

 
31/33 

Krytka 
kormidla 

1set 

29 
Krídlová 
skrutka 

1 

  30 
Dištančný 

valček 
1 

48 
Krížová  

skrutka M4x20 
2 

  52 
Plochá 

podložka 10x5 
2 

 
Imbusový kľúč 

+ krížový 
skrutkovač 

1 

 
  Maticový kľúč 1  
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NÁKRES (MONTÁŽNY) 
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NÁKRES (DETAILNÝ) 
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ZOZNAM DIELOV 

Číslo Názov dielu Počet ks 

1 Hlavný rám 1 

2 Zadný nosník 1 

3 Krytka zadného nosníka 1 

4 Nastaviteľná nožička zadného nosníka 2 

5 Predný nosník 1 

6 Krytka predného nosníka 1 

7 Koncová krytka predného nosníka 1set 

8 Remenica 1 

9 Stredová os 1 

10 Ložisko 2 

11 Remeň 1 

12 Rameno vodiacej kladky 1 

13 Vodiaca kladka 1 

14 Záťažové koleso 1 

15 Bočný kryt hlavného rámu (R - pravý / L - ľavý) 1set 

16 Krúžok okolo kľuky 2 

17 Kľuka (R - pravá / L - ľavá) 1set 

18 Pravý pedál 1 

19 Poistný kolík 1 

20 Vodiaca vložka 1 

21 Krytka sedlovej tyče 1 

22 Predný kryt hlavného rámu (R - pravý / L - ľavý) 1set 

23 Sedlová tyč 1 

24 Ručná skrutka 1 

25 Koncovka sedlovej tyče 2 

26 Ľavý pedál 1 

27 Držiak sedla 1 

28 Sedlo 1 

29 Krídlová skrutka 1 

30 Dištančný valček 1 

31 Krytka kormidla (zadná) 1 

32 Regulátor záťaže 1 
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33 Krytka kormidla (predná) 1 

34 Počítač 1 

35 Snímač tepu 2 

36 Kormidlo 1 

37 Koncová krytka kormidla 2 

38 Krytka predného stĺpika 1 

39 Skrutka snímača tepovej frekvencie 2 

40 Skrutka M8X55 4 

41 Plochá podložka 18/8.5X1.5 10 

42 Matica s nákružkom 2 

43 Plochá podložka 20/10X2 2 

44 Napínacia skrutka M6x36 2 

45 Skrutka ramena vodiacej kladky 1 

46 Samoistiaca matica 2 

47 Segerova podložka  2 

48 Krížová skrutka M4X20 14 

49 Skrutka M4X20 4 

50 Krížová skrutka M4X15 10 

51 Penová rukoväť 2 

52 Plochá podložka 10/5 2 

53 Skrutka regulátora záťaže 1 

54 Podložka pre skrutku regulátora záťaže 1 

55 Skrutka 2 

56 Matica s nákružkom 2 

57 Skrutka M8X15 6 

58 Prehnutá podložka 20/8.5X1.5 2 

59 Prepojovací kábel 1 

60 Kábel tepových snímačov 1 

61 Lanko regulátora záťaže 1 

62 Napínacie lanko 1 

63 Prehnutá podložka 1 

64 Plochá podložka 22/8.5X1.5 1 

65 Stredová krytka kľuky 2 

66 Pružina 1 

67 Senzor rýchlosti + kábel 1 
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68 Držiak senzora rýchlosti 1 

69 Skrutka 2 

70 Predný stĺp 1 

71 Magnet 1 

MONTÁŽNE POKYNY 

Všeobecné informácie: Vyberte obsah balenia a rozložte prehľadne všetky dodané diely na podlahu. 
Montáž rotopedu nie je náročná. Ak budete postupovať podľa nasledujúcich pokynov, nemala by 
montáž trvať dlhšie ako 15 – 20 minút. 

KROK 1: MONTÁŽ NOSNÍKOV 

Pripevnite k hlavnému rámu (1) zadný nosník (2) pomocou 2 plochých podložiek (41) a 2 skrutiek (40). 

Pripevnite k hlavnému rámu (1) predný nosník (5) pomocou 2 plochých podložiek (41) a 2 skrutiek 
(40). 

Preveďte montáž krytky predného nosníka (6) pomocou 2 krížových skrutiek (50). 

Preveďte montáž krytky zadného nosníka (3) pomocou 2 krížových skrutiek (50). 
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KROK 2: MONTÁŽ SEDLA A SEDLOVEJ TYČE 

Odskrutkujte zo spodnej strany sedla (28) samoistiace matice (46) a ploché podložky (41). Pripevnite 
sedlo (28) k držiaku (27) pomocou demontovaných matíc (46) a podložiek (41). 

Odskrutkujte zo spodnej strany držiaka sedla (27) ručnú skrutku M10 (24) a plochú podložku (64). 
Pripevnite držiak sedla (27) k sedlovej tyči (23) pomocou demontovanej ručnej skrutky (24) a podložky 
(64). 

Zasuňte sedlovú tyč (23) do hlavného rámu (1) a zafixujte ju vo vyhovujúcej polohe pomocou 
poistného kolíka (19). 

POZNÁMKA: Nevyťahujte sedlovú tyč z rámu viac, než umožňuje hranica maximálneho vytiahnutia 
"MAX".  

Pripevnite ku kľukám pedále (18/26). Pravý pedál R musí byť naskrutkovaný na pravú kľuku (po 
nasadnutí na rotoped bude pravá kľuka u pravej nohy) v smere hodinových ručičiek. Ľavý pedál L sa 
skrutkuje na ľavú kľuku v protismere hodinových ručičiek. 

Pripevnite k pedálom remienky.  

POZNÁMKA: Dĺžka remienka je nastaviteľná v 4 stupňoch. Nastavte dĺžku remienka tak, aby 
zodpovedala veľkosti vášho chodidla/topánky.  
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KROK 3: MONTÁŽ PREDNÉHO STĹPIKA 

Odskrutkujte z hlavného rámu (1) 4 imbusové skrutky (57), 2 prehnuté podložky (58) a 2 ploché 
podložky (41). 

Prepojte senzorický kábel vychádzajúci z hlavného rámu s prepojovacím káblom (59) vychádzajúcim z 
predného stĺpika (70).  

Pripojte k sebe lanko regulátora záťaže (61) a napínacie lanko (62) - viď obrázok A, B, C. Nasaďte 
predný stĺpik (70) spolu s krytkou (38) na hlavný rám (1) a upevnite ho pomocou 4 imbusových 
skrutiek (57), 2 prehnutých podložiek (58) a 2 plochých podložiek (41). POZNÁMKA: Spojovací 
materiál utiahnite najskôr iba ručne. Až po naskrutkovaní všetkých skrutiek dotiahnite postupne 
jednotlivé skrutky pomocou kľúča.  
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KROK 4: MONTÁŽ KORMIDLA A OVLÁDACIEHO PANELA 

Pripevnite kormidlo (36) s tepovými snímačmi (36) a penovými rukoväťami (51) k prednému stĺpiku 
(70) pomocou zadnej krytky (31), dištančného valčeka (30) a krídlovej skrutky (29). 

Pripevnite k prednému stĺpiku (70) predný kryt kormidla (31) pomocou krížových skrutiek (50), krížovej 
skrutky (48) a plochej podložky (52). 

Odskrutkujte 2 skrutky (55) zo zadnej strany počítača (34). Zapojte prepojovací kábel (59) do dierky v 
počítači (34). Priskrutkujte počítač k prednému stĺpiku (70) pomocou 2 demontovaných skrutiek (55). 
Pripojte k počítaču (34) kábel tepových snímačov.  
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OVLÁDANIE POČÍTAČA 

 

Funkcie: 

FUNKCIA SKRATKA ROZSAH FUNKCIA SKRATKA ROZSAH 

TIME (ČAS) TIME 00:00 – 99:00 
ODOMETER 
* Iba niektoré 

modely 
ODO 0.0 – 999.9 km/ml 

SPEED 
(RÝCHLOSŤ) 

SPEED 0.0 – 99.9 km/h 
PULSE 

* Iba niektoré 
modely 

PULSE 
40 – 240 BPM 

(tepov za minútu) 

DISTANCE 
(VZDIALENOSŤ) 

DIST 0.00 – 999.9 km CALORIES CAL 0 – 9999 KCAL 

TLAČIDLÁ 

MODE: Tlačidlo pre výber požadovanej funkcie.  

PAUSE: Tlačidlo slúžiace k pozastaveniu alebo opätovnému spusteniu aktuálnej funkcie. (V prípade, 
že je týmto tlačidlom vybavený váš model prístroja). 

SET: Tlačidlo slúžiace na nastavenie hodnoty parametrov: TIME (ČAS), DIST (VZDIALENOSŤ), CAL 
(KALÓRIE), PULSE (tepová frekvencia). Parametre SPEED (RÝCHLOSŤ) a ODO (odometer) nie sú 
nastaviteľné. 

RESET: Stlačením tohto tlačidla dôjde k zmazaniu aktuálnej nastavenej hodnoty parametra. 
Pridržaním tohto tlačidla po dobu 3 sekúnd resetujete všetky parametre - nastavíte všetky parametre 
na ich východiskovú hodnotu. 

OVLÁDANIE 

1. Auto ON/OFF (Automatické vypnutie/zapnutie) 

• Počítač sa zapne pri stlačení akéhokoľvek tlačidla alebo zošliapnutí pedála. 

• Počítač sa automaticky vypne, ak nedôjde 4 minúty ku stlačeniu žiadneho tlačidla a 
ani k zošliapnutiu pedála. 

2. Reset 

Počítač sa resetuje (parametre sa vynulujú) pri výmene batérií alebo pridržaní tlačidla MODE 
na dobu aspoň 3 sekúnd. 
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3. Nastavenie hodnoty parametrov – TIME (ČAS), DIST (VZDIALENOSŤ), ODO 
(ODOMETER), PULSE (TEPOVÁ FREKVENCIA), CAL (MNOŽSTVO SPOTREBOVANÝCH 
KALÓRIÍ) 

Pomocou tlačidla MODE zvoľte parameter, ktorý chcete nastaviť. Zvolený parameter sa 
rozbliká. 

Stlačte opäť tlačidlo MODE, ak prestane parameter blikať. 

Nastavte požadovanú hodnotu pomocou tlačidla SET. 

Po zošliapnutí pedála sa začne nastavený parameter odpočítavať. 

Po odpočítaní nastaveného parametra dôjde ku 4-sekundovej zvukovej signalizácii 
označujúcej koniec cvičenia. Zvukovú signalizáciu môžete vypnúť stlačením akéhokoľvek 
tlačidla. Ak nie je nastavená hodnota žiadneho z parametrov, bude sa hodnota všetkých 
parametrov pripočítavať. 

4. FUNKCIE 

TIME: Táto funkcia slúži na zobrazenie dĺžky cvičenia, zvolíte ju pomocou tlačidla MODE. 

SPEED: Zobrazenie aktuálnej rýchlosti, funkciu zvolíte pomocou tlačidla MODE. 

DIST: Zobrazenie vzdialenosti prekonanej počas tréningu. Funkciu zvolíte pomocou tlačidla 
MODE. 

ODO: Pomocou tlačidla MODE zvoľte funkciu ODO, na displeji sa zobrazí celková 
vzdialenosť. *Funkcia je dostupná iba na vybraných modeloch. 

PULSE: Pomocou tlačidla MODE zvoľte funkciu PULSE - na displeji sa bude zobrazovať 
aktuálna tepová frekvencia (jednotka: tep/min). Pre presné meranie tepovej frekvencie je 
dôležité mať umiestnené ruky na snímačoch tepovej frekvencie po dobu aspoň 30 sekúnd. * 
Funkcia je dostupná iba na vybraných modeloch. 

CAL: Pomocou tlačidla MODE zvoľte funkciu CAL - na displeji sa bude merať množstvo kalórií 
spotrebovaných pri cvičení. 

SCAN: Počítač bude automaticky prepínať medzi jednotlivými funkciami v tomto poradí:  

TIME-SPEED-DIST-CAL-*ODO-*PULSE / TIME-SPEED-DIST-*ODO-*PULSE-CAL 

BATÉRIE 

Pre prevádzku počítača sú potrebné 2 AA batérie. Ak sú zobrazované údaje zle viditeľné, vymeňte 
batérie. 



17 

 

POKYNY KU CVIČENIU 

GRAF TEPOVEJ FREKVENCIE 

 

 

ZAHRIEVACIE CVIKY 

Každý tréning by sa mal začať cvikmi pre zahriatie organizmu, potom by malo nasledovať vlastné 
aeróbne cvičenie a nakoniec by ste mali vykonávať cviky pre upokojenie organizmu. Odporúčame 
cvičiť dvakrát až trikrát týždenne a medzi jednotlivými tréningmi si dopriať deň odpočinku. Po pár 
mesiacoch môžete zvýšiť frekvenciu tréningov na štyri až päť týždenne. 

Zahrievacia fáza je nesmierne dôležitá a mala by predchádzať každému cvičeniu, pretože organizmus 
by sa mal na následnú záťaž najskôr pripraviť. Pri tejto fáze dochádza k zahriatiu organizmu, 
pretiahnutiu svalov, rozprúdeniu krvného obehu a k prekysličeniu svalov. 

V záverečnej fáze tréningu tieto cviky opakujte pre zmiernenie bolesti namáhaného svalstva. 

Vnútorná strana stehien 

Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, aby sa vaše chodidlá 
dotýkali. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a opatrne tlačte 
kolená smerom dole k podlahe. V krajnej polohe zotrvajte po dobu 15 
sekúnd. 

 

Pretiahnutie kolenných šliach 

Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k vnútornej 
strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnuť hornú polovicu tela čo 
najbližšie k špičke pravého chodidla. V krajnej polohe zotrvajte po dobu 15 
sekúnd. Opakujte cvik na obe nohy. 
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Krúženie hlavou 

Nakloňte hlavu smerom k pravému ramenu, mali by ste cítiť pretiahnutie 
ľavej strany krku. Potom hlavu zakloňte, ústa nechajte otvorené. Nakloňte 
hlavu smerom k ľavému ramenu a nakoniec hlavu predkloňte a snažte sa 
ju pritiahnuť k hrudníku. 

 

Striedavé zdvíhanie ramien 

Zdvíhajte striedavo ramená a zotrvajte vždy v krajnej polohe aspoň 1 
sekundu. 

 

Pretiahnutie lýtka a Achillovej šľachy 

Oprite sa o stenu, pravú nohu prisuňte bližšie k stene a ľavú posuňte 
smerom dozadu, ramená smerujú dopredu. Vystrite ľavú nohu a nedvíhajte 
pätu zo zeme. Pokrčte pravú nohu a snažte sa pritiahnuť panvu smerom k 
stene. Zotrvajte v krajnej polohe počas aspoň 15 sekúnd. Potom pretiahnite 
rovnakým spôsobom pravú nohu. 

 

Pritiahnutie k palcom 

Pomaly sa predkloňte, pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom nadol. 
V krajnej polohe zotrvajte po dobu aspoň 15 sekúnd. 

 

Pretiahnutie bočnej strany trupu 

Zdvihnite ruky nad hlavu a následne sa snažte dosiahnuť čo najvyššie 
pravou rukou. V krajnej polohe zotrvajte aspoň 1 sekundu a potom 
pretiahnite rovnakým spôsobom ľavú stranu tela.  

 

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

Adresa predajní:  

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

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

f. 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

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  

• 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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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 

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.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 


