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ÚVOD 

Ďakujeme, že ste si vybrali práve náš eliptický trenažér. Z dôvodu Vašej bezpečnosti si pred použitím 
tohto výrobku starostlivo prečítajte celý manuál. 

Manuál si uschovajte pre prípadné budúce použitie. 

Detaily výrobku sa môžu mierne líšiť od názorného zobrazenia v manuáli. Vyhradzujeme si právo 
výrobok pozmeniť bez predchádzajúceho ohlásenia. 

Pred montážou vyberte všetky súčasti z balenia a uistite sa, že žiadne nechýbajú. Inštrukcie k montáži 
nájdete v ďalších kapitolách. 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

PREDTÝM, NEŽ ZAČNETE S MONTÁŽOU ALEBO POUŽÍVANÍM PRÍSTROJA SI POZORNE 
PREČÍTAJTE CELÝ MANUÁL. ZVÝŠENÚ POZORNOSŤ VENUJTE TÝMTO BEZPEČTNOSTNÝM 
POKYNOM. 

1. Pred prvým použitím skontrolujte všetky skrutky, matice a ďalšie spojovacie komponenty. 
Uistite sa, že trenažér je plne zabezpečený. 

2. Postavte prístroj na suché miesto s rovnou a stabilnou podlahou, a držte ho mimo dosahu 
vody. Nevystavujte trenažér vlhku. 

3. Pri montáži si zostavovaný prístroj podložte, aby ste nepoškodili, či nezašpinili podlahu (je 
možné použiť gumovú podložku, drevenú dosku, atď.). 

4. Zaistite, aby bol v okolí trenažéru voľný priestor minimálne 0,6 m. 

5. K údržbe nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Pri montáži a oprave používajte iba 
dodané náradie, alebo vlastné náradie, ktoré zodpovedá súčiastkam prístroja. Po každom 
použití prístroj utrite od potu a ďalších nečistôt. 

6. Prehnaný alebo nesprávny tréning môže spôsobiť zdravotné ťažkosti. Pred začatím 
tréningového režimu ho konzultujte so svojím lekárom. Lekár Vám môže zadať maximálnu 
záťaž (v závislosti na tepovej frekvencii, výkonu, dĺžke tréningu, atď.). Tento prístroj nie je 
určený na terapeutické účely. 

7. Na prístroji trénujte iba predpísaným spôsobom. Pri oprave používajte iba náhradné diely 
dodávateľa. 

8. Na trenažéri smie v danú chvíľu trénovať iba jedna osoba. 

9. Pre tréning zvoľte vhodné oblečenie a obuv. Vaša obuv by mala byť športová. 

10. Žiadne z nastavovacích prostriedkov by nemalo vyčnievať, mohlo by prekážať pohybu 
užívateľa. 

11. Ak počas tréningu pocítite nevoľnosť, malátnosť alebo iné zdravotné ťažkosti, okamžite s 
tréningom prestaňte a čo najskôr konzultujte ďalší postup s lekárom. 

12. Deti a handicapované osoby smú prístroj používať len pod dohľadom druhej osoby, ktorá im 
môže asistovať a radiť. Držte deti bez dozoru mimo dosahu zariadenia. 

13. Výkon prístroja rastie úmerne s rýchlosťou cvičenia a naopak. Prístroj je vybavený 
regulátorom záťaže. Záťaž znížite, ak pootočíte regulátor smerom k polohe 1. Ak pootočíte 
regulátor smerom k polohe 8, záťaž sa naopak zvýši. 

VAROVANIE: PRED ZAČATÍM AKÉHOKOĽVEK TRÉNINGOVÉHO PLÁNU SA NAJSKÔR 
PORAĎTE SO SVOJÍM LEKÁROM, OBZVLÁŠT AK STE STARŠÍ AKO 35 ROKOV ALEBO 
TRPÍTE DLHODOBÝMI ZDRAVOTNÝMI ŤAŽKOSŤAMI. PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE 
VŠETKY POKYNY. 

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 
pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite 
ukončite cvičenie! 

14. Kategória: HC – pre domáce použitie podľa normy EN 957. Nosnosť: 120 kg. 
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TECHNICKÝ POPIS 

Rozmery (dĺžka/šírka/výška) 135 x 67 x 166 cm 

Hmotnosť zariadenia 51,5 kg 

Vzdialenosť medzi pedálmi 23,5 cm 

Hmotnosť zotrvačníka  7 kg 

Nosnosť 120 kg 

Max. doporučená výška užívateľa 190 – 195 cm 

Systém regulácie zátaže magnetický, ručný 

Úrovne zátaže 8 

Ložiská Dvojité 

Transportná kolieska áno 

Snímač tepu v madlách áno 

Štandard EN ISO 20957, EN957-9 

NÁRADIE 

 

1. Imbusový kľúč – 2 ks 

2. Multikľúč – 1 ks 

3. Multikľúč so skrutkovačom – 1 ks 

4. Šesťhranná skrutka – 6 ks 

5. Skrutka so šošovkovitou hlavou – 4 ks 

6. Šesťhranná skrutka s čiastočným 
závitom – 2 ks 
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NÁKRES ROZLOŽENÉHO PRÍSTROJA 
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ZOZNAM DIELOV 

Ozn. Názov Množ. Ozn. Názov Množ. 

1 Hlavný rám 1 32 Ochranná krytka stĺpika 1 

2 Koncová krytka zadného 
nosníka 

2 33 Skrutka 1 

3 Zadný nosník 1 34 Prehnutá podložka 1 

4 Imbusová skrutka M8×90 2 35 Vlnitá podložka 4 

5 Plochá podložka D10×⌀20×2 4 36 Vratová skrutka M8×45 4 

6 Samoistiaca matica M10 4 37 Šesťhranná skrutka M8×45 6 

7 
Plastová vymedzovacia 

podložka ⌀28×16×⌀16.1 
4 38 Šesťhranná skrutka M10×55 2 

8 
Vymedzovacia podložka 

(zliatinová) ⌀18×⌀10×11 
4 39L/R Ľavý/pravý kĺb nášľapu Po 1 ks 

9 Podložka v tvare D 4 40 
Koncová krytka pevných 

držadiel 
2 

10 Imbusová skrutka M10x20 4 41 Penová rukoväť 2 

11 Pružná podložka d10 4 42 Pevné držadlá 1 

12 Plochá podložka D8×⌀16×1.5 10 43 
Kábel snímača tepovej 

frekvencie 
2 

13 Samoistiaca matica M8 10 44 Pružná podložka D8 8 

14L/R Ľavá/pravá nášľapná plocha Po 1 ks  45 Imbusová skrutka M8x16 8 

15L/R Ľavý/pravý nášľap Po 1 ks 46 Predný stĺpik 1 

16 Skrutka M5x10 4 47 Ochranná krytka stĺpika 1 

17L/R Ochranná krytka kĺbu nášľapu Po 2 ks 48 Regulátor záťaže 1 

18 
Šesťhranná skrutka 

⌀12×M10×80 
2 49 Kryt predného stĺpika 1 

19 
Vymedzovacia podložka osi 

3⌀12×⌀32×15 
4 50 Spojovací kábel 1 

20 
Vymedzovacia podložka 

D8×⌀19×1.5×R30 
6 51 

Horný kábel regulátora 1 

21 Imbusová skrutka M8×72 2 52 Spodný kábel regulátora 1 

22 
Koncová krytka predného 

nosníka 
2 53 

Kábel snímača rýchlosti 1 

23 Predný nosník 1 54a/b 
Zadná ochranná krytka 

pedála 
Po 2 ks 

24L/R Ľavá/pravá spojovacia tyč Po 1 ks 55a/b 
Ochranná krytka pravého 

ramena 
Po 1 ks 

25 
Vymedzovacia podložka osi 

4⌀16×⌀31×23 
6 

56L/R 
Ľavá/pravá kľuka 

Po 1 ks 

26a/b Ochranná krytka ľavého ramena Po 1 ks 57 Skrutka 4 

27 
Skrutka ST3.5×13 

4 58 
Prehnutá podložka 

D8×2×⌀25×R39 
2 
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28L/R Ľavé/pravé rameno Po 1 ks 59 Vrut ST4.2×18 10 

29 Penová rukoväť 2 60 
Plochá podložka 

D12×⌀24×2 
2 

30 Koncová krytka ramena 2 61 Os spojovacích tyčí 1 

31 Ovládací panel 1 62 
Plochá podložka 

D10×⌀20×2 
4 

NÁVOD K MONTÁŽI 

POZNÁMKA: Väčšina uvedených dielov je balená jednotlivo, ale niektoré časti sú už vopred 
zmontované. V prípade potreby ich rozmontujte a celý prístroj zmontujte dohromady tak, ako je 
uvedené v návode. Najskôr si prejdite návod a zistite, ktoré časti už boli vopred zmontované. 

Príprava 

Pred montážou sa uistite, že okolo seba máte dostatok priestoru. Používajte náradie obsiahnuté v 
balení. Pred montážou skontrolujte, či máte všetky uvedené diely. 

Odporúčame aby prístroj montovali dvaja alebo viacerí ľudia, aby sa tak predišlo zbytočným 
zraneniam. 

Postup 

Krok 1 

Upevnite predný nosník (23) k hlavnému rámu (1) pomocou imbusových skrutiek (21) a 
vymedzovacích podložiek (20). Potom pomocou imbusových skrutiek (4) a prehnutých podložiek (58) 
pripevnite k hlavnému rámu (1) zadný nosník (3). Postupujte podľa nasledujúceho nákresu. 

 

Krok 2 

1. Nasaďte na predný stĺpik (46) kryt (49). 

2. Pripojte spojovací kábel (50) ku káblu snímača rýchlosti (53). Pripojte horný kábel regulátora 
(51) k pružnému háčiku spodného kábla regulátora (52) tak, ako je znázornené na obrázku A. 

3. Pripevnite predný stĺpik (46) k hlavnému rámu (1) pomocou imbusových skrutiek (45), 
pružných (44) a plochých (12) podložiek. 

4. Posuňte kryt predného stĺpika (49) do správnej pozície. 
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Krok 3 

1. Prevlečte kábel snímača tepovej frekvencie (43) cez predný stĺpik (46) a vytiahnite ho vrchnou 
časťou otvoru v držiaku na ovládací panel. 

2. Pripevnite pevné držadlá (42) na stĺpik (46) pomocou imbusových skrutiek (45) a pružných 
podložiek (44). 

 
Krok 4 

1. Pripevnite ľavú a pravú spojovaciu tyč (24 L/R) k osi pohyblivých tyčí (61) a spojte ich tak s 
predným stĺpikom (46). Použite imbusové skrutky (10), pružné podložky (11), ploché podložky 
(62), podložky v tvare D (9) a vlnité podložky (35). Skrutky plne neuťahujte, kým nebudete s 
montážou úplne hotoví. 
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2. Pripevnite ľavý a pravý kĺb pedála (39 L/R) k príslušným kľukám (56 L/R) pomocou 
imbusových skrutiek (10), pružných podložiek (11), podložiek v tvare D (9), plochých 
podložiek (62) a vlnitých podložiek (35). Skrutky plne neuťahujte, kým nebudete s montážou 
úplne hotoví. 

3. Na ľavú a pravú spojovaciu tyč (24 L/R) pripevnite nášľapy (15 L/R). Použite šesťhranné 
skrutky (18), ploché podložky (5 a 60) a samoistiace matice (6). Spomínané skrutky pevne 
utiahnite spoločne s imbusovými skrutkami (10), šesťhrannými skrutkami (18) a samoistiacimi 
maticami (6). 

4. Pripevnite ľavé a pravé rameno (28 L/R) ku spojovacím tyčiam (24 L/R) pomocou vratových 
skrutiek (36), vymedzovacích podložiek (20) a samoistiacich matíc (13). 
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Krok 5 

Pripevnite ľavú a pravú nášľapnú plochu (14 L/R) k nášľapom (15 L/R) pomocou šesťhranných 
skrutiek (37), plochých podložiek (12) a samoistiacich matíc (13). 

Poznámka: Ľavá nášľapná plocha je označená písmenom L, pravá písmenom R. 
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Krok 6 

Nasaďte na miesta prepojenia ramien (28 L/R) a tyčí (24 L/R) ochranné krytky (26 a/b a 55 a/b) a 
pripevnite ich skrutkami (27). 

Ochranné krytky (17 L/R a 54 a/b) pripevnite tiež na nášľapy (15 L/R) pomocou vrutov (59) a na kĺby 
nášľapov (39 L/R) pomocou skrutiek (16). 
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Krok 7 

Prepojte spojovací kábel (50) a káble snímačov tepu (43) s káblami ovládacieho panela. Potom 
pripevnite ovládací panel (31) do držiaka na prednom stĺpiku (46) pomocou skrutiek (57). 

Na predný stĺpik (46) pomocou skrutiek (59) uchyťte ochranné krytky (32/47). 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

A. Užívateľské dáta 

Pred začiatkom cvičenia je možné vložiť svoje dáta. Stlačte tlačidlo BODY FAT a vstúpte do údajov: 
pohlavie, vek, výška a hmotnosť. Počítač môže dáta uložiť do doby, než sa vyberie batéria. 

B. Režim zobrazenia hodín (CLOCK MODE): 

a. Počítač prejde do režimu hodín, ak počas 4 minút nedostane signál alebo pokiaľ nie je 
stlačené žiadne tlačidlo. Pomocou tlačidla ENTER môžete zapnúť zobrazenie hodín a teploty 
v úspornom režime alebo stlačiť iné tlačidlo pre vystúpenie z tohto režimu. 

b. V hodinovom režime môžete nastaviť TIME (čas) alebo ALARM (upozornenie/budík) pomocou 
stlačenia tlačidla ENTER na dobu dlhšiu dvoch sekúnd. Potom môžete nastaviť TIME (čas) a 
ALARM (upozornenie/budík) pomocou tlačidiel UP a DOWN. 

POPIS FUNKCIÍ 

1. CLOCK (hodiny): Ukazuje čas v hodinách, minútach a sekundách. 

2. ALARM (upozornenie/budík): Môžete si nastaviť časové upozornenia. Akonáhle je 
dosiahnutý požadovaný čas, zariadenie Vás upozorní pípaním po dobu 2 sekúnd. 

3. TEMPERATURE (teplota): Zobrazuje aktuálnu teplotu. 

4. TIME (čas): Zobrazuje čas ubehnutého cvičenia v minútach a sekundách. Počítač bude 
automaticky počítať v sekundových intervaloch v rozmedzí 0:00 - 99:59. Môžete si nastaviť aj 
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odpočet od voliteľného času pomocou tlačidiel UP a DOWN v rozmedzí 0:00 - 99:00. Pokiaľ 
dôjde odpočet k 0:00, počítač zapípa a resetuje sa to aktuálneho časového nastavenia. 
Upozorní vás, že čas pre cvičenie vypršal. 

5. SPEED (rýchlosť): zobrazuje rýchlosť pri cvičení v km/h alebo v míľach/h. 

6. DISTANCE (vzdialenosť): Ukazuje dosiahnutú vzdialenosť u každého cvičenia až do limitu 
99.9 km/míle. 

7. CALORIES (spálené kalórie): Zobrazuje spálené kalórie počas cvičenia. 

8. AGE (vek): Dá sa nastaviť vek cvičencov v rozmedzí 10 - 99 rokov. Ak vek sami nezadáte, 
bude zariadenie vychádzať z prednastaveného veku 35 rokov. 

9. PULSE (tepová frekvencia): zobrazuje srdcový tep v počtoch tepov za minútu. 

10. RPM: Počet otáčok za minútu - pedálová kadencia. 

11. SCAN: V cvičebnom režime stlačte tlačidlo MODE, kým sa na monitore neobjaví nápis SCAN. 
Počítač zobrazí jednu z funkcií TIME, DISTANCE, CALORIE, RPM, PULSE, SPEED. Každá 
funkcia bude zobrazená po dobu šiestich sekúnd. 

12. PULSE RECOVERY (kondičné meranie tepu): Počas fázy START uchopte rukami rukoväte 
alebo si pripnite hrudný pás. Potom stlačte tlačidlo "PULSE RECOVERY". Všetky funkcie 
prestanú pracovať s výnimkou funkcie TIME (čas). Čas začne odpočítavať jednu minútu. Po 
jej uplynutí systém zobrazí kondičnú hodnotu tepovej frekvencie pomocou ukazovateľa: F1.0 - 
F6.0. Význam ukazovateľov je v tabuľke nižšie. 

1.0 Vynikajúca 

1.0 < F < 2.0 Veľmi dobrá 

2.0 ≤ F ≤ 2.9 Dobrá 

3.0 ≤ F ≤ 3.9 Priemerná 

4.0 ≤ F ≤ 5.9 Podpriemerná 

6.0 Zlá 

 

Poznámka: Ak počítač nič nenameria, zobrazí sa v okienku PULSE hláška "P". Ak sa na monitore 
objaví hláška "Err", stlačte tlačidlo PULSE RECOVERY ešte raz. Uistite sa, že rukoväte s tepovými 
čidlami držíte dostatočne pevne alebo že hrudný pás je správne pripnutý k hrudi. 

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie pri 
tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončite 
cvičenie! 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

Na prístroji je celkom 6 tlačidiel s nasledujúcimi funkciami: 

1. Tlačidlo "UP": Jeho stláčaním v režime nastavenia navýšite danú hodnotu u položiek Time (čas), 
Distance (vzdialenosť), Calories (kalórie), Age (vek), Weight (hmotnosť), Height (výška) atď. 
Pomocou neho taktiež navolíte pohlavie. V režime hodín (CLOCK) pomocou neho nastavíte čas 
alebo budík. 

2. Tlačidlo "DOWN": Jeho stláčaním v režime nastavenia znížite danú hodnotu u položiek Time 
(čas), Distance (vzdialenosť), Calories (kalórie), Age (vek), Weight (hmotnosť), Height (výška) atď. 
Pomocou neho taktiež navolíte pohlavie. V režime hodín (CLOCK) pomocou neho nastavíte čas 
alebo budík. 

3. Tlačidlo ENTER/RESET: a) Stlačením potvrdíte aktuálne nastavenie. 

b) Jeho stlačanie po dobu dlhšiu ako 3 sekundy v režimoch, mimo režim 
rýchlosti (speed), sa počítač znovu naštartuje. 
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4. Tlačidlo BODY FAT (telesný tuk): Stlačte tlačidlo pre zadanie osobných dát pred vykonaním 
merania telesného tuku. 

5. Tlačidlo MEASURE: Jeho stlačením zmeriate telesný tuk (BMI a BMR). 

a. FAT%: Percentuálny objem telesného tuku. 

b. BMI (Body Mass Index): BMI je hodnota telesného tuku spočítaná na základe pomeru 
telesnej výšky a hmotnosti. Platí pre mužov aj ženy. 

c. BMR (Basal Metabolic Rate): Základný metabolický príjem (BMR) vykazuje počet kalórií, 
ktoré telo potrebuje pre zachovanie základných životných funkcií. Nejedná sa o spotrebu 
počas aktivít, ale len o energetický príjem pri zachovaní základných funkcií (srdcová a 
dýchacia činnosť, telesná teplota atď.). Posudzuje sa telesný príjem v kľudovom (nie 
spánkovom) režimu a za bežnej izbovej teploty. 

6. Tlačidlo PULSE RECOVERY: Pomocou neho sa spúšťa kondičné meranie srdcového tepu. 

Batérie: Pokiaľ displej nezobrazuje správne, skúste najskôr vymeniť batérie. 

POUŽITIE 

 Postupne sa postavte na oba pedále, pevne uchopte madlá a začnite cvičiť. 

 Nastavte si úroveň záťaže pomocou regulátora. Väčšiu záťaž nastavíte otočením regulátora v 
smere hodinových ručičiek, nižšiu naopak. Záťaž nie je závislá na rýchlosti šliapania. Na 
displeji sa zobrazia aktuálne hodnoty ukazovateľov. 

 Keď budete zo stroja zostupovať, zostúpte najskôr jednou nohou a až potom druhou. 

ZAHRIEVACIE CVIKY A UPOKOJOVANIE ORGANIZMU 

Efektívny celkový tréning sa skladá zo zahrievacích cvikov, aeróbneho cvičenia a upokojovania 
organizmu. Rozvrhnite si cvičenie tak, aby ste absolvovali celý tréning najmenej dvakrát týždenne. 
Ideálna frekvencia tréningov je trikrát týždenne. Medzi každým tréningom by ste si mali nechať deň na 
odpočinok. Po niekoľkých mesiacoch pravidelného cvičenia si môžete tréningový režim zmeniť na štyri 
alebo päť tréningov za týždeň. 

Zahrievacie cvičenie 

Účelom zahrievacích cvikov je pripraviť Vaše telo na následnú záťaž a minimalizovať tak možnosť 
úrazu. Pred aeróbnym cvičením alebo posilňovaním sa precvičujte približne 2 - 5 minút. Zvoľte cviky, 
ktoré zvýšia Vašu tepovú frekvenciu a zahrejú cieľové svaly. Môžete skúsiť rýchlu chôdzu, jogging, 
poskoky s rozkročením, skákanie cez švihadlo alebo beh na mieste. 

Preťahovanie 

Po zahriatí svalstva vykonajte niekoľko naťahovacích cvikov. Cviky opäť opakujte po aeróbnom 
cvičení alebo posilňovaní. Vďaka zahriatiu sa svaly budú preťahovať oveľa lepšie a s menším rizikom 
zranenia. V natiahnutej pozícii by ste mali vydržať 15 - 30 sekúnd. Nekmitajte! 

 

Dotknite sa špičiek 
 

 

Pretiahnite si lýtka a 
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Pretiahnite si boky Achillove šľachy 

 

Pretiahnite si vnútornú stranu 
stehna 

 

Pretiahnite si kolenné šľachy 

Pred začatím akéhokoľvek tréningového plánu sa poraďte so svojím lekárom. 

Upokojenie organizmu 

Účelom upokojenia organizmu je vrátiť telo na konci každého cvičenia do obvyklého stavu pokoja, 
alebo sa mu aspoň priblížiť. Dôjde k upokojeniu tepovej frekvencie.  

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 

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

 zavinením používateľa 

 nesprávnou montážou 

 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 

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.  
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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: 
 

 

 

 


