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ÚVODNÉ SLOVO 

Ďakujeme, že ste si vybrali a zakúpili práve túto balančnú dvojkolku. 

Jedná sa o automaticky sa vyvažujúci elektrický transportér. 

Návod je určený na montáž výrobku, jeho použitie a údržbu. 

Je veľmi dôležité porozumieť pravidlám bezpečnosti prevádzky tohto prístroja. 

Za účelom poučenia sa o bezpečnom riadení môžete preštudovať manuál alebo zhliadnuť video k 
výrobku. 

Tento manuál informuje zákazníka o všetkých dôležitých inštrukciách a upozorneniach, ktoré sa týkajú 
prevádzky dvojkolky. 

Ak používateľ koná v rozpore s manuálom alebo proti uvedeným odporúčaniam, nenesie výrobca 
právnu zodpovednosť za vzniknuté následky. 

OBSAH DOKUMENTU 

Prehľad 

 Všeobecné bezpečnostné informácie a varovania za účelom bezpečného používania 
zariadenia. 

 Opis komponentov. 

 Návod na montáž výrobku. 

 Zásady bezpečného používania. 

 Detailný návod o tom, ako začať. 

Užívateľský manuál 

Ak chcete tento výrobok plne využiť, musíte začať dôkladným preštudovaním užívateľského manuálu. 
Poskytne Vám informácie o tom, ako zariadenie správne ovládať. Návod si po prečítaní uschovajte 
pre budúcu potrebu. 

Vysvetlivky 

Nasledujúce vysvetlivky platia pre celý manuál: 

VAROVANIE: Zlým zaobchádzaním ohrozujete svoju bezpečnosť. 

POZOR: Zlým zaobchádzaním môžete výrobok poškodiť. 

POZNÁMKA: Užívateľ by si obzvlášť na tieto prípady mal dať pozor. 

PREDSTAVENIE VÝROBKU 

Popis dvojkolky 

Funkcia prístroja je založená na princípe dynamickej stability, konkrétne na princípe 
samovyrovnávania vozidla. Ak je vozidlo vo vyrovnanom postavení, môžete smer a rýchlosť jazdy 
kontrolovať sami. 
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Uschovajte sériové číslo produktu 

Každý kód je jedinečný. Uschovajte ho pre neskoršie použitie. Kód je dôležitý kvôli záruke kvality, 
poistným udalostiam a pre uplatnenie nárokov na reklamáciu. 

 Prístupový kód. 

 Kód je umiestnený na záručnom liste a na tele prístroja. 

 Kód je zostavený z viac ako 16 čísel a písmen. 

 Kód si uschovajte. 

Ako prístroj ovládať 

Tento prístroj sa skladá z vlastného tela, motora, systému obvodov a ďalších častí. Motor je 
inštalovaný vo vnútri tela prístroja a pohonná jednotka, kontrolné obvody, usmerňovač riadenia, 
snímač a kontrolná prípojka sú umiestnené na tele zariadenia. Snímač k registrácii rýchlosti a sklonu 
je potom umiestnený medzi kolesami a telom prístroja. Systém odovzdáva informáciu o rýchlosti a 
sklone kontrolnému centru a tým sa prístroj vyrovnáva. Brzdy nie sú k riadeniu nutné. Ak sa vodič 
predkloní, ide stroj dopredu, ak sa narovná, stroj stojí. Všetko je kontrolované samovyrovnávacím 
systémom. Ak je telo v pohybe, ťažisko sa v záujme udržania rovnováhy neustále mení. 
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 Riadiaca tyč ovláda kolesá a umožňuje otočeniu zariadenia vpravo alebo vľavo. Je možné sa 
otočiť o 180º alebo o 360º. Tyč tiež podopiera telo a pomáha tak vodičovi udržať rovnováhu. 

 Zabudovaný stabilizačný systém udrží smer vpred alebo vzad, ale nedokáže zabezpečiť 
rovnováhu pri zatočení doľava alebo doprava. Pri zatáčaní sa bude stroj pohybovať v smere 
riadidiel. Vodič by sa na ne mal mierne nakloniť, aby tak zachoval odstredivú silu a bezpečne 
zákrutu dokončil. 

MONTÁŽ 

Tato kapitola obsahuje zoznam súčastí a návod k montáži. 

Kontrola balenia 

Telo prístroja Diaľkové ovládanie (1 ks) 

Riadiaca tyč Príručka 

Riadidlá  

Dobíjacie zariadenie  

Nástroje  

Montáž prístroja 

Krok 1: Zasuňte riadidlá do riadiacej tyče v smere uvedenom na obrázku. Dajte pozor na správne 
nasmerovanie. 

Krok 2: Podľa zobrazenia zasuňte riadiacu tyč do vsuvky tela prístroja. Dbajte pritom na správne 
nasmerovanie. 
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Krok 3: Zapnite tlačidlo na zadnej strane prístroja a naštartujte. 

 

POZOR! Pred údržbou alebo montážou sa vždy uistite, že prístroj nie je zapojený do nabíjačky. 

KONTROLNÉ ZARIADENIE A DISPLEJ 

Diaľkové ovládanie 

Diaľkové ovládanie je zariadenie, ktoré funguje v rozsahu 10 m. V rámci tejto vzdialenosti môžete s 
jeho pomocou ovládať prístroj na diaľku. 

 

 A: Vypnutie. Stlačte A a prístroj sa vypne. 

 B: Štartér. Po zapnutí stlačte B a prístroj sa naštartuje. Môžete ho použiť, aj keď už na prístroji 
stojíte. 

 C: Výstražné tlačidlo. 

 D: Vlečný systém. Stlačte tlačidlo D a rukou zatiahnite za riadidlá. Môžete takto s dvojkolkou 
manipulovať. 
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Senzory 

Pod stúpadlom sa nachádzajú štyri senzory. Ich pomocou sa zariadenie automaticky uvedie do 
vyrovnanej polohy. 

VAROVANIE: Počas riadenia sa uistite, že správne stojíte na určenom mieste. 

Neklaďte nič na stúpadlo. Zariadenie by sa mohlo rozbehnúť a mohlo by tak dôjsť ku škode 
alebo poruche prístroja. 

Displej 

Displej je umiestnený medzi stúpadlami. 

Displej zobrazuje aktuálnu rýchlosť a mieru nabitia batérie. 

 

BATÉRIA 

Táto sekcia obsahuje informácie o batérii a o jej údržbe a špecifikácii. 

VAROVANIE: Prosíme, v záujme bezpečnosti svojej aj ostatných dbajte na nasledujúce pokyny. 
Správnym zaobchádzaním tiež zvýšite výkonnosť batérie. 

Vybitá batéria 

Ak zistíte, že je batéria nabitá na menej ako 10%, musíte prerušiť jazdu. Zariadenie za týchto 
okolností nemá dostatok energie k bežnej prevádzke. Prístroj automaticky spomalí a následne sa 
úplne vypne. Nebudete ho môcť naštartovať. Ak by ste sa s vybitým prístrojom pokúsili pokračovať, 
mohli by ste ľahko spadnúť alebo poškodiť batériu. 

VAROVANIE: 

 Nepoužívajte batériu, ak: 1. Zapácha alebo sa prehrieva; 2. Ak z nej vyteká tekutina. 

 Batériu môže rozoberať len odborník. 

 Nedotýkajte sa plôch kontaminovaných výtokom z batérie. 

 Zabráňte deťom a zvieratám v prístupe k batérii. Pred manipuláciou s batériou sa uistite, že 
prístroj nie je zapojený do napájania. Pri nabíjaní je veľmi nebezpečné s batériou čokoľvek 
robiť. 

 Na nabíjanie používajte iba určenú nabíjačku. 

 Používanie batérie podlieha miestnym zákonom a predpisom. 

Dobíjanie 

 Otvorte nabíjací port. 

 Uistite sa, že je port suchý. 

 Najprv zasuňte jednu časť nabíjačky do prístroja, až potom druhú časť do elektrickej 
zásuvky (100V až 240 V, 60 Hz). 

 Pokiaľ svietia dve červené svetlá na nabíjačke, všetko funguje. Ak nie, presvedčte sa, či je 
všetko správne spojené. 
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 Ak sa jedno zo svetiel nabíjačky rozsvieti nazeleno, znamená to, že je prístroj nabitý. 
Vytiahnite napájací kábel. Dlhšie nabíjanie by mohlo negatívne ovplyvniť životnosť 
batérie. 

 Neštartujte prístroj zatiaľ čo je zapojený do nabíjania. Môže dôjsť k poškodeniu batérie. 

POZNÁMKA: Používajte miestne elektrické zásuvky. Riaďte sa pri dobíjaní a skladovaní batérie 
návodom, inak batériu poškodíte. Doba dobíjania je cca 1,5 hod. Pri dlhšom dobíjaní sa kráti 
životnosť batérie. 

VAROVANIE: Udržujte nabíjací port čistý a suchý. S vlhkým portom nie je možné dobíjať. 

Nízke a vysoké teploty 

 Aby prístroj dosiahol čo najlepší výkon, musí sa teplota batérie pohybovať v nižšie určenom 
rozmedzí. Ak sa teplota batérie nadmerne zvýši alebo poklesne, prístroj Vás upozorní. 

 Pred nabíjaním a v jeho priebehu sa musí teplota pohybovať v rámci odporúčaných hodnôt. 
Potom je dobíjanie optimálne. Pri príliš vysokej alebo nízkej teplote sa proces dobíjania 
predlžuje a batéria sa plne nenabije. 

Špecifikácia batérie 

Batéria Lithiová 

Doba dobíjania 1,5 hod. 

Napätie 36 V 

Hmotnosť 1.5 KG 

Kapacita 5.8 Ah 

Pracovná teplota -1°C ~ 50°C 

Dobíjacia teplota -15°C ~ 50°C 

Životnosť 1 500 dobití 

Vlhkosť skladovania 5% ~ 95% 

 

Na čo si dať pozor pri preprave batérie 

VAROVANIE: Lítiová batéria je považovaná za nebezpečný tovar. Jej preprava sa riadi 
miestnymi právnymi predpismi. 

POZNÁMKA: Ak chcete batériu prepravovať letecky alebo zvolíte iný typ dopravy, kontaktujte 
našu firmu alebo nami poverenú osobu. 

BEZPEČNÉ POUŽÍVANIE ZARIADENIA 

 Riadenie tohto produktu sa v mnohom odlišuje od tradičných dopravných prostriedkov, 
pretože dvojkolka nie je vybavená brzdou, akcelerátorom alebo prevodovkou. V záujme 
bezpečnosti pred prvou jazdou odporúčame prečítať si inštrukcie v tomto manuáli alebo 
inštruktáž od odborníka. 

 Najlepšou zárukou správneho zaobchádzania s prístrojom je starostlivé prečítanie manuálu. 
Naučíte sa tak vozidlo ovládať. Manuál si uschovajte pre prípadné neskoršie použitie. Pred 
jazdou vždy skontrolujte gumy a presvedčte sa, že žiadne diely nechýbajú. Ak nastane nejaký 
nepredvídaný problém, kontaktujte servisné služby. 

VAROVANIE: Priložený záručný list popisuje záruku vzťahujúcu sa k tomuto výrobku. Záručný 
list si pozorne prečítajte, aby ste sa zoznámili s Vašimi právami a povinnosťami. Uistite sa, že 
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ste prístroj správne zmontovali. Používajte ho tak, aby ste nespôsobili škodu iným ľuďom. 
Nepoužívajte repasované diely. Môžu ovplyvniť výkon stroja alebo ho poškodiť. 

Obmedzenie nosnosti 

Nosnosť prístroja je obmedzená z týchto dôvodov: 

 Zaistenie bezpečnosti vodiča. 

 Zabránenie zničeniu prístroja. 

Maximálny váhový limit: 120 kg. 

Minimálny váhový limit: 25 kg. 

VAROVANIE: Preťaženie môže viesť k pádu! 

Maximálny dojazd 

Maximálny dojazd závisí od mnohých faktorov, napríklad: 

 Stav povrchu: Jazda na rovnom a suchom povrchu maximálny dojazd zvyšuje. 

 Rýchlosť a spôsob riadenia: Udržiavanie stabilnej rýchlosti maximálny dojazd zvyšuje, časté 
zastavovanie a zmeny rýchlosti ho naopak znižujú. 

 Hmotnosť vodiča. 

 Správne skladovanie prístroja. 

 Správne dobíjanie a údržba batérie. 

Rýchlostný limit  

 Pri dosiahnutí rýchlostného limitu sa ozve výstražný signál. Spomaľte a nepokračujte v 
zrýchľovaní. 

 Ak rýchlosť prekročí povolenú hranicu, nakloní sa tyč k vodičovi a rýchlosť sa automaticky 
usmerní do bezpečného rozmedzia. 

 Zachovajte odstup medzi vlastným telom a riadiacou tyčou. 

 

POZNÁMKA: Prosíme, nevykláňajte riadiacu tyč príliš. Môže to viesť k strate rovnováhy. 

Upozornenia 

(1) Ak je štartér zapojený a ozve sa jedno alebo dvojité pípnutie znamená to, že prístroj je príliš 
naklonený. V zapätí prestane fungovať. Vypnite ho a neštartujte ho skôr, ako budú stúpadlá 
postavené rovnobežne so zemou. 

(2) Ak zapnete prístroj znovu a ozve sa 5 zapípaní, znamená to, že rovnováha bola úspešne 
obnovená. 

(3) Zariadenie má vyrovnávacie oneskorenie 3 sekundy po zosadnutí. Po deviatich pípnutiach 
prestane pracovať. 
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(4) Ak rýchlosť prekročí danú hranicu, spustí sa trvalý výstražný zvuk. V takom prípade spomaľte. 

VAROVANIE: Prístroj má vyrovnávacie oneskorenie 3 sekundy po ukončení jazdy. 

RIADENIE 

Táto časť manuálu obsahuje dôležité informácie o riadení prístroja. Prečítajte si ju starostlivo. 

Štart 

Spustenie - stlačte štartovacie tlačidlo a potom spustite prístroj pomocou diaľkového ovládania. 

Bezpečné zastavenie 

Pokiaľ dôjde k chybe pri jazde alebo ak poklesne výkon batérie na minimum, vozidlo vydá zvukové 
upozornenie a pomaly sa samo zastaví. 

VAROVANIE: Ak sa ozve zvukový signál alebo ak sa vybije batéria, nepokračujte v jazde. 
Zariadenie neudrží rovnováhu a môže dôjsť k zraneniu. Riadenie s minimálne nabitou batériou 
môže negatívne ovplyvniť jej životnosť. 

Postup pri jazde 

 Krok 1: Naštartujte 

 Stlačte štartovací spínač a potom použite diaľkové ovládanie. 

 Krok 2: Príprava pred jazdou 

 Aktivujte stroj položením jednej nohy na podložku a stroj sa automaticky vyváži. Potom 
nastúpte aj druhou nohou. 

 Krok 3: Kontrola 

 Preneste ťažisko do stredu, aby sa stroj správne vyvážil. Skúste sa predkloniť alebo zakloniť 
a skontrolujte reakciu stroja. Pohyby príliš nepreháňajte. 

 Krok 4: Smerová kontrola 

 Natočte stroj ľubovoľným smerom pomocou riadiacej tyče. Vyvažujte dvojkolku vlastným 
telom tak, že sa budete nakláňať opačným smerom od tyče. 

 Krok 5: Zastavenie 

 Po zastavení vo vyváženej polohe dajte jednu nohu dole z podložky. Potom zostúpte úplne. 
Nechajte stroj asi pol hodiny odpočinúť. 

VAROVANIE: Nemávajte zbytočne rukami, zvyšujete riziko pádu. Snažte sa držať stabilitu pri 
zostupovaní. 

Praktické rady k jazde 

Pred prvým riadením vonku dodržujte nasledujúce odporúčania: 

 Pre prvú jazdu si vyberte bezpečné miesto. 

 Jazdu si niekoľkokrát zopakujte. 

 Až s praxou môžete riadiť na úzkych alebo kľukatých cestách. 

 Ak nemáte dostatok skúseností, vyhnite sa chodcom a premávke. 

 Dávajte si pozor na výmole. 

 Pri jazde rôznorodým terénom si dajte pozor, aby sa dvojkolka nenadvihla od zeme. 
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 Riadenie je výsledkom súčinnosti pohybu riadiacej páky a tela. Pre zabočenie vľavo nakloňte 
riadiacu tyč vľavo a pootočte svoje telo rovnakým smerom. Ak je zlý stav vozovky, uberte na 
rýchlosti. 

ZÁSADY BEZPEČNEJ JAZDY 

Táto sekcia obsahuje dôležité výstrahy a upozornenia. Priložený záručný list opisuje záručné 
podmienky vzťahujúce sa k tomuto výrobku. Všetko si pozorne prečítajte. 

VAROVANIE: Nie sú tu zahrnuté všetky možné riziká spojené s prevádzkou vozidla. Bezpečné 
zaobchádzanie s týmto výrobkom závisí aj na racionálnom správaní vodiča. 

 Pri jazde na dvojkolke musíte byť vybavený prilbou a chráničmi. 

 Prístroj môže ovládať len jedna osoba. Jazda viacerých osôb naraz je zakázaná. 

 Nejazdite v úzkych priestoroch. 

 Pred použitím zariadenie dobre zmontujte. 

 Nedávajte riadenie deťom alebo tehotným ženám. 

 Nejazdite pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 

 Venujte pozornosť riadeniu. 

 Rešpektujte miestnu premávku. 

 Dobrý výhľad pred seba Vám umožní riadiť bezpečne. 

 Na nerovných cestách si uchováte stabilitu správnou polohou rúk a nôh. 

 Uistite sa, že ruky a nohy sú na určených miestach. 

 Pri príliš tesnom náklone na riadiacu tyč môžete ľahko stratiť rovnováhu a prevrátiť sa. 

 K jazde je vhodný športový odev. 

 Prepravovať sa smie iba jeden človek, nie viac. 

 Držte sa pokynov o maximálnej a minimálnej váhe vodiča. Ak tak neurobíte, hrozí riziko pádu 
alebo poškodenia stroja. 

 Neprekračujte rýchlostné limity. Vždy buďte pripravený brzdiť. 

 Dbajte na pravidlá cestnej premávky a rešpektujte chodcov. 

 V prípade nehody prerušte jazdu a počkajte na príchod zásahových zložiek. 

 V premávke zachovávajte patričný odstup od iných vozidiel. 

 Majte na pamäti, že pri jazde ste o 15 cm vyššie, ako obvykle - zohľadnite to pri prejazde 
bránami. 

 Snažte sa zachovávať rovnováhu. 

 Venujte sa plne riadeniu. Netelefonujte, ani sa nevenujte počúvaniu hudby. 

 Nejazdite príliš rýchlo. 

 Pokiaľ prístroj kvôli batérii sám zastaví, neštartujte ho znovu. Nebude mať dosť energie pre 
bezpečnú jazdu. 

 Obe ruky majte vždy na riadidlách. 

 Maloletí môžu riadiť až od 14 rokov. 

 Prístroj nie je vybavený zdravotne-proteticky. Má byť ovládaný bez cudzej pomoci. 

 Nejazdite za tmy. 

 Nejazdite po náročnom teréne alebo na zasnežených a zľadovatených plochách. 
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 Nejazdite terénom s veľkými kameňmi. 

 Nevchádzajte do úzkych priestorov. 

 Pri jazde sa správajte šetrne k životnému prostrediu. 

 Nebrzdite náhle a rýchlo. 

 Nejazdite po cestách s nadmerným prevýšením. 

 Je zakázané s prístrojom jazdiť v nebezpečných oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo 
požiaru alebo iné ohrozenie. 

ÚDRŽBA 

Prístroj vyžaduje dennú údržbu. Táto sekcia Vás prevedie hlavnými krokmi. 

VAROVANIE: Pred začatím činnosti sa uistite, že prístroj nie je zapojený v nabíjačke. Počas 
zapojenia je nebezpečné čokoľvek robiť alebo meniť. 

Zaobchádzanie s prístrojom 

Prístroj prenášajte len v odôvodnených prípadoch a postupujte nasledovne: 

 Uistite sa, že prístroj nie je zapojený do nabíjačky a že nie je spustený. 

 S riadiacou tyčou manipulujte oboma rukami. Na plastové časti príliš netlačte. 

 Preneste prístroj tam, kam potrebujete. 

Údržba kolies 

 Pravidelne kontrolujte uchytenie kolies. Pri ich prípadných vibráciách kontaktujte predajcu. 

 Pravidelne kontrolujte, či nie sú gumy opotrebované. 

 V prípade ich opotrebovania kontaktujte predajcu. 

Čistota 

Poznámka k čisteniu 

 Uistite sa, že prístroj nie je spustený alebo zapojený v nabíjacom zariadení. 

 Čistite prístroj vlhkou mäkkou handričkou. 

VAROVANIE: Nikdy prístroj nečistite korozívnymi látkami, ako je napr. benzín a nikdy ho 
neumývajte vodou. To by spôsobilo trvalé poškodenie elektronického vybavenia. 

Skladovanie 

Prístroj sa má skladovať na suchom a teplotne priaznivom mieste. Pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate, 
nezapájajte prípojku motora. 

VAROVANIE: Používateľ nie je oprávnený otvárať plastovú krytku a zasahovať do vnútorných 
obvodov a do motora. Priestory neobsahujú diely na údržbu. Neoprávnený zásah znamená 
porušenie pravidiel záruky. 

PARAMETRE 

 Údaje a jednotky Poznámky 

Čistá hmotnosť 13,5 kg  

Min. nosnosť 25 kg  
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Max. nosnosť 120 kg  

Max. rýchlosť 15 km/h  

Max. dojazd 20 km  

Otočný rádius 0 m  

Batéria Dobíjacia lithiová batéria  

Požiadavky na dobíjanie 100 - 240C 50 alebo 60 Hz Celkovo 

Hmotnosť batérie 1,5 kg  

Dĺžka, Šírka 52 cm x 24,5 cm  

Výška držadiel 115 cm Od spodnej platformy 

Výška držadiel 140 cm Od zeme 

Svetlá výška 14,4 cm Bez vodiča 

Typ gúm Pevné  

Kapacita batérie 36V 5,8 Ah  

PRÍPADNÉ CHYBY 

Samokontrolný systém prístroja zahŕňa: senzory, systém statickej a pohybovej prevádzky, rotáciu 
motora atď. Ak samokontrolný systém zlyhá a nebudete schopný vec vyriešiť, obráťte sa na servis 
spoločnosti. 

VAROVANIE: Ak chcete získať viac informácií ohľadom servisu, môžete navštíviť internetové 
stránky alebo zavolať na servisnú linku (pozri certifikát výrobku). 

Prajeme Vám mnoho radosti s naším výrobkom! 

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.  

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


15 

 

„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  

 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 

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 
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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 :                  Razítko a podpis predajcu: 
 

 

 

 


