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Obrázky v tomto manuáli sú len ilustračné a slúžia len na orientačné účely. 



2 

 

OBSAH 

TECHNICKÝ POPIS ................................................................................................................................ 3 

PRISPÔSOBENIE PALÍC TERÉNU ........................................................................................................ 3 

VYSUNUTIE PALÍC ................................................................................................................................. 4 

POPRUH ................................................................................................................................................. 4 

PRÍSLUŠENSTVO .................................................................................................................................. 5 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE .................................................................................................................... 5 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ................................................................................................ 5 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE ............................................................................................... 5 



3 

 

Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 
ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím 
si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

Trekingová palica inSPORTline Altiplano 100 je moderná 3-sekčná teleskopická palica z veľmi ľahkej 
hliníkovej zliatiny. Výšku palice možno nastaviť pomocou jednoduchého skrutkovacieho mechanizmu, 
vďaka ktorému si v priebehu pár sekúnd nastavíte požadovanú veľkosť v rozmedzí 67 – 135 cm. Pri 
najmenšej veľkosti je palica ľahko prenosná a neprekáža. Dozaista poteší vybavenie palice 
odpružením, takže chôdza je pohodlnejšia a šetrnejšia ku kĺbom. Ďalšou výhodou palice je prítomnosť 
reflexného pruhu, ktorý zvýši Vašu viditeľnosť a teda aj bezpečnosť pri zhoršených svetelných 
podmienkach. Priestranná rukoväť palice je vyrobená z nekĺzavého penového gripu s tvarovým 
profilovaním pre odvod potu a pre viac možností uchopenia. Naviac je opatrená pútkom s 
nastaviteľnou dĺžkou fixujúce ruku pri väčšom zábere. Súčasťou sady sú náhradné pätky pre chôdzu 
na rôznych typoch povrchov, náhradné klobúčiky pre chôdzu v snehu. Vďaka týmto výborným 
vlastnostiam je trekingová palica obľúbeným vybavením ako pre letnú, tak aj zimnú sezónu. 

TECHNICKÝ POPIS 

 3-sekčná teleskopická palica 

 antishock systém (odpruženia) 

 reflexné prvky 

 jednoduché nastavenie dĺžky (skrutkovaním) 

 nastaviteľné pútko rukoväti 

 vymeniteľné pätky do rôznych terénov 

 výmenné klobúčiky pre pohodlnú chôdzu na snehu 

 materiál palice: hliník 6061 

 držadlo: penové (EVA) s plastovou koncovkou, tvarovo profilované pre viac možností úchopu, 
lepšiu priľnavosť, prenesenie sily a odvod potu 

 nastaviteľná dĺžka: 67 – 135 cm (vyznačená ryska 105 – 135 cm) 

 priemer palice: 14/16/18 mm 

 dĺžka držadla: 27 cm 

 hrot: oceľ 

 pätka: guma 

 hmotnosť: 270 g/ks 

PRISPÔSOBENIE PALÍC TERÉNU 

 

Odporúčame, aby ste si pred začiatkom nastavili dĺžku palíc tak, aby Vaše predlaktie bolo paralelne so 
zemou. Experimentujte, dokiaľ nájdete tú správnu výšku pre Vás.  

Na odlišnom teréne sa môže stať, že budete musieť výšku tyče upraviť podľa obrázka. Palice môžete 
predĺžiť pre prípadný zostup alebo naopak skrátiť, ak kráčate do kopca. Oboje zaručí väčšiu stabilitu. 
Pri chôdzi je niekedy lepšie držať palicu o niečo nižšie. 
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VYSUNUTIE PALÍC 

1. Ľahko povoľte nastavovací systém. 

2. Vyberte požadovanú veľkosť. 

3. Potom systém opäť bezpečne dotiahnite. 

4. Nikdy nenastavujte veľkosť cez hranicu znaku STOP. 

Nastavenie strednej časti je smerodajné iba vtedy, ak je spodná časť plne vytiahnutá až ku 
značke "STOP". 

Pre skrátenie dĺžky palíc zvoľte opačný postup. 

POZOR! Pri vysúvaní strednej a spodnej časti nikdy nevysúvajte nad značku "STOP“. 

 

POPRUH 

Nastaviteľný popruh by mal byť upnutý rovnako, ako je uvedené na obrázku nižšie. Po úprave dĺžky 
palíc sa uistite, že koncovka popruhu pevne sedí v držadle. 
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PRÍSLUŠENSTVO 

 

Gumová násadka 

Používa sa iba na rovnom a suchom povrchu. 
Ak je povrch hrboľatý alebo ak chcete použiť iný 
doplnok, potom túto násadku zložte a schovajte 
si ju na neskoršie použitie. 

 

Košíček do blata 

Odstráňte gumovú násadku a pevne 
naskrutkujte tento košíček na špičku palice. Je 
vhodný pre blatisté a vlhké prostredie. 

 

Košíček do snehu (len u niektorých palíc) 

Odstráňte gumovú násadku a pevne 
naskrutkujte snehový košíček na špičku palice. 
Hodí sa do snehu. 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Styk s organickými rozpúšťadlami a agresívnymi čistiacimi prostriedkami môže výrobok poškodiť. Po 
použití výrobok len utrite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha. Skladujte na suchom a tmavom 
mieste. Pravidelne kontrolujte dotiahnutie palíc. 

V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte akúkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. Pri 
používaní výrobku sa riaďte pokynmi uvedenými v priloženom návode na používanie. Reklamácia 
nebude uznaná, ak ste výrobok pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvedenými v návode. 

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 prijaté 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.  

„Kupujúcí, 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: 

 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.  

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 

mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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:      Pečiatka a podpis predajcu: 


