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ZÁRUKA KVALITY 

JOOLA je jednou z najuznávanejších značiek stolného tenisu na svete. Naše výrobky sú navrhnuté tak, 
aby dodržiavali najnovšie bezpečnostné predpisy a sústavne podstupujú kontrolou kvality. Výsledky 
týchto kontrol sa neustále používajú na zlepšenie a rozvoj našich produktov. Aby sme našim 
zákazníkom ponúkli najlepšie produkty, vyhradzujeme si právo k technickým zmenám. Ak chcete získať 
ďalšie informácie, obráťte sa na svojho zástupcu spoločnosti JOOLA alebo na adrese 
info@joolausa.com. 

KLASIFIKÁCIA 

Trieda C (Na rekreačné využitie (vysoká kvalita)) 

Typ 
3 Rozkladací stôl s dvoma samostatnými doskami z ktorých každá má svoj pripevnený 
skladací podvozok. (stôl na kolieskach s oddelenými skladacími polovicami) 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Pred montážou si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a pokyny. Stôl je ťažký a pre 
manipuláciu a montáž budú potrebný dvaja ľudia. 

• Tabuľu stola používajte len na určený účel (spoločnosť JOOLA nenesie zodpovednosť za škody 
alebo zranenia spôsobené nesprávnym použitím stola). 

• Poškodené alebo opotrebované časti môžu byť pre používateľov a funkčnosť stola nebezpečné. 
Okamžite vymeňte opotrebované alebo poškodené súčasti a nepoužívajte stôl, kým sa tieto 
problémy nevyriešia. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov použite len náhradné diely vyrobené 
spoločnosťou JOOLA. 

• Neoprávnené opravy alebo zmeny dizajnu (odstránenie originálnych častí, pridanie iných 
komponentov atď.) môžu byť nebezpečné. 

• Pri nastavovaní alebo demontáži stola nezabudnite, aby ste zostali mimo dosahu sklonu. 

• Stoly na vonkajšie používanie skladujte na zabezpečenom mieste. Po zložení hrozí prevrhnutie 
stola silným vetrom. 

• Stôl premiestňujte len v zloženej polohe. 

• Skontrolujte pravidelne všetok spojovací materiál, aby ste sa uistili, že sú v dobrom 
prevádzkovom stave. 

• Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho predajcu alebo na adresu info@joolausa.com. 

MANIPULÁCIA A ÚDRŽBA 

• Pred použitím sa presvedčte, či je stôl na stolný tenis úplne a správne zmontovaný. 

• Deti nesmú stôl presúvať, skladať a rozkladať bez dohľadu dospelej osoby. 

• Uistite sa, že stôl na stolný tenis nie je vystavený vlhkosti alebo dažďu, pretože nie odolný proti 
poveternostným vplyvom. Udržujte ho mimo priamych zdrojov tepla. 

• Stôl umiestnite na rovný povrch. 

• Stôl nezakrývajte plastovou fóliou, hrozí riziko kondenzácie. 

• Pri používaní jedným hráčom, môžu byť polovičky stola samostatne zložené. Uistite sa, že jeden 
používateľ je schopný manipulovať s polovicou stola. 

• Na čistenie zariadenia nepoužívajte korozívne alebo abrazívne materiály, pretože by mohlo 
dôjsť k poškodeniu povrchov stola. Vo väčšine prípadov stačí mierne navlhčená handrička. 

mailto:info@joolausa.com
mailto:info@joolausa.com
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ZOZNAM DIELOV 

 Názov dielu Počet ks 

1 Plochý stôl s montážnym podvozkom 2 

2 Sieť s príslušenstvom 1 

3 T noha 4 

4 Kolieska 8 

5 Skrutka dosky 8 

6 Skrutka 8 

7 Kovová podložka 16 

8 Nylonová poistná matica 8 

MONTÁŽ 

1. Umiestnite stôl rovnomerne s hracou plochou nadol. Uistite sa, že pod ním nie je nič, čo by 
mohlo poškriabať povrch stola. 

 

2. Odomknite podvozok a zdvihnite nohy do zvislej polohy. 

3. Spustite T-nohy na miesto. Nasaďte skrutku do spojenia T-nohy a podvozku. Vložte skrutku 
pred umiestnením podložky a utiahnutím matice. Potom dotiahnite spodnú skrutku. 

 

4. Otočte kolieska do spodnej časti T-nohy. 

5. Znovu uzamknite podvozok do skladovacej polohy a zdvihnite stôl na kolesá. Na zdvihnutie 
stola budú potrebný dvaja ľudia! Dávajte pozor a prečítajte si upozornenie nižšie. 
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VAROVANIE: Konce nôh (bez kolies) by mali byť v uzamknutej polohe, aby bola pri 
zaťažení hmotnosť stola na podvozku (s kolesami). Poškodenie stola môže nastať, ak sa  
nastavenie nevykoná, ako je uvedené v pokynoch. 

Všetky montážne pokyny a všetky popisy skrutiek a súčastí sú uvedené z pohľadu osoby, ktorá 
sa pozerá dovnútra. 

POZNÁMKA: Dve polovice stola sa navzájom neprepojujú. Zostávajú dva samostatné 
stoly. Aplikujete sieť na stred, kde sa stoly stretnú. 

MONTÁŽ SIETE 

1. Pred inštaláciou siete skontrolujte, či je stôl v pozícii pre hru. Ak nie je, uvoľnite bezpečnostnú 
západku a opatrne znížte každú polovicu stola. 

 

2. Pripevnite jednu sieťovú svorku na stredný okraj miesta, kde sa stretávajú polovičky stola. 
Opakujte to s druhou sieťovou svorkou na opačnej strane. Potom posuňte stĺpik do príslušnej 
svorky a zopakujte na druhej strane. Uistite sa, že biela tkanina siete je navrchu. Použite struny 
na oboch koncoch siete na utiahnutie siete a bezpečne pripevnite na základňu siete. 

Teraz je stôl pripravení na požívanie! 
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NÁVOD NA POUŽÍVANIE 

 

ROZLOŽENIE STOLA 

Pri rozložení stola je prvým krokom uzamknutie kolies. Potom buďte opatrní, musí byť okolo Vás 
dostatočný prázdny priestor na manipuláciu. Pamätajte, stôl je veľmi ťažký. Ak sa obávate, že je stôl 
príliš ťažký, odporúča sa, aby boli pri rozložení stola aspoň dve osoby. Ak chcete stôl rozložiť, stlačte 
zámok a uvoľnite stôl zo skladovacej polohy. Po odomknutí stola pomaly spustite stôl. Urobte to isté pre 
druhú polovicu. Skontrolujte, či je zaisťovacia závesná tyč pripevnená ku každej časti ramena rovná 
(uzamknutá). Potom nainštalujte sieť a príslušenstvo, a užite si stôl na stolný tenis. 

ZLOŽENIE STOLA 

Ak chcete zložiť stôl do skladovacej polohy, prvým krokom je uzamknutie kolies. Ďalej sa uistite, že sieť 
a príslušenstvo boli odstránené zo stola. Ak tak neurobíte, mohlo by dôjsť k poškodeniu stola pri pokuse 
o zloženie stola s pripojenou sieťou a príslušenstvom. Potom odomknite (ohybom) zaisťovaciu pántovú 
tyč, aby ste umožnili uloženie H-tyče na spodok stola. Pamätajte, že stôl je veľmi ťažký. Uistite sa, že 
máte dostatočnú výšku stropu, aby ste zvýšili polovicu stola. Ak sa obávate, že stôl bude príliš ťažký na 
to, aby ste ho zdvihli, odporúča sa, aby aspoň dvaja ľudia stôl zložili. Zdvihnite polovicu stola do zvislej 
polohy, kým nezaznie hluk s hlasným kliknutím a uistite sa, že zámka je úplne zaistená. 

POZÍCIA PRE JEDNÉHO HRÁČA 

Pozícia pre jedného hráča je dosiahnutá rozložením jednej polovice stola a preložením druhej polovice. 
Uistite sa, že zámky sklopenej polovice sú úplne zaistené. Vždy používajte uzamykacie kolieska a 
umiestnite ich do uzamknutej polohy, keď je stôl v polohe pre hru pre zvýšenie bezpečnosti. 

VYROVNANIE STOLA 

Stôl je vybavený vyrovnávacími nožičkami. Otočte vyrovnávacie nožičky a nastavte výšku stola. 

POUŽITIE BLOKOVACÍCH KOLIES 

Ak je stôl v skladovacej polohe alebo v polohe pre hru, nezabudnite vždy zamknúť kolieska kvôli 
zvýšeniu bezpečnosti. 

VAROVANIE DÔLEŽITÉ 
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NEDOVOĽTE DEŤOM 
POHYBOVAŤ SA V 
BLÍZKOSTI STOLA, AK 
JE JEDNA ALEBO 
OBIDVE DOSKY 
ZDVIHNUTÉ.  

PRI MANIPULÁCII SO 
STOLOM PO 
NAKLONENEJ ROVINE 
DBAJTE NA 
MIMORIADNU 
OPATRNOSŤ. 

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 

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 poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

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

• neodborným repasom 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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 poruchou 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 poruchy, 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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 
s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 
podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny 
chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 
dodať výmenou za chybný 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 chybného 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: 


