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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pred použitím si dôkladne prečítajte celý manuál. Manuál si uschovajte pre budúce použitie. 

• Predtým, než na prístroji začnete cvičiť, sa najskôr poraďte so svojím lekárom. Nespoliehajte 
sa na hodnoty namerané prístrojom, nemôžu nahradiť riadne lekárske vyšetrenie. 

• Pred každým použitím skontrolujte, či je všetok spojovací materiál riadne utiahnutý a uistite 
sa, že žiadne súčiastky nie sú poškodené alebo opotrebované. Ak dôjde k poškodeniu alebo 
opotrebovaniu, prístroj nepoužívajte a okamžite danú súčasť vymeňte. 

• Zabráňte deťom v prístupe ku stroju. Deti nesmú tento produkt používať, ani sa pohybovať v 
jeho blízkosti, ak je v prevádzke. 

• Necvičte vo voľnom oblečení. Mohlo by sa do prístroja zachytiť. 

• Ku cvičeniu si zvoľte športovú obuv s gumovou podrážkou. 

• Umiestnite prístroj na pevný a rovný povrch. 

• Zaistite, aby bol v okolí trenažéra voľný priestor minimálne 0,6 m. 

• Žiadna z nastavovacích častí stroja by nemala vyčnievať tak, aby bránila užívateľovi v pohybe. 

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

• Pravidelným kontrolovaním prístroja zaistíte jeho bezpečnosť. 

• Tento prístroj nie je určený na terapeutické cvičenie. 

• Brzdový systém zariadenia je závislý na rýchlosti. 

• Brzdiaci mechanizmus sa opotrebováva najrýchlejšie. Vždy sa uistite, že je funkčný. 

• Nosnosť: 150 kg 

• Kategória: HA podľa normy EN 957, iba na domáce využitie 

• VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 

pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite 
cvičenie! 

ROZMERY 

Rozmery pred montážou 119 x 46 x 72 cm 

Rozmery po montáži 164 x 60 x 169 cm 

Rozmery zloženého stroja 128,9 x 63 x 172 cm 

Váha stroja 56 kg 

Váha záťažového kolesa 6 kg 

Celkový tréningový priestor 195 x 70 x 220 cm 

Dĺžka kroku 37 cm 

Nosnosť 150 kg 
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MONTÁŽ 

 

Náradie 

 

 

H-1 Imbusová skrutka M8x16L (2) H-20 Samoistná matica M8 (6) 
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H-2 Imbusová vratová skrutka 
M8x65L (2) 

H-7 Plochá podložka ⌀10x⌀26 
(4) 

H-10 Vlnitá podložka (2) 

 
  

H-22 – Koncová krytka (2) 
H-9 Plochá podložka 

⌀17,3x⌀25x0,3T (4) 
H-17 Imbusová skrutka M8xP1 

(2) 

  

H-15 Vratová skrutka M8x40L (4) H-16 Prehnutá podložka (6) 

 
 

H-19 Plochá podložka (2) H-21 Skrutka M5x14L (10) 

   

H-4 Klobúková matica M8 (2) 
H-8 Teflónová podložka 

⌀10x⌀25x0,5T (2) 
H-13 Imbusová skrutka (1) 

 
  

H-6 Šesťhranná nylonová  
skrutka M8x20L (4) 

H-11 Podložka (1) H-12 Pružná podložka (1) 
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H-18 Prechodka ⌀16x36,5L (2) 

 

Imbusový kľúč (1) Nástrčkový kľúč (2) 

Zoznam súčastí 

  

 

Držadlá (1) Ovládací panel (1) Ľavý a pravý pedál (po 1) 

   

Pedálové tyče (po 1) Predný stĺpik (1) 
Držadlá pohyblivého ramena 

(po 1) 

 
  

Pohyblivé rameno (po 1) Základňa + predný nosník (1) Pedálové podpery (po 1) 

 

 

Rám (1) Krytky (po 1) 
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Napájací kábel (1) Manuál a zoznam náradia (po 1) 

Postup montáže 

KROK 1 

1. Pripevnite predný nosník (D-1) k rámu pomocou imbusových skrutiek (H-1). 

2. Pripevnite základňu (E-1) k výstupkom na strednej časti rámu pomocou imbusových vratových 
skrutiek (H-2), prehnutých podložiek (H-16) a klobúkových matíc (H-4), ako je znázornené na 
obrázku. 
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KROK 2 

1. Pripevnite ľavú pedálovú podperu (F-7) na čap kríža (G-12) pomocou plochej podložky (H-7), 
nylonovej skrutky (H-6) a koncovej krytky (H-22). 

2. Pripevnite pravú pedálovú podperu (F-8) na čap kríža (G-12) pomocou plochej podložky (H-7), 
nylonovej skrutky (H-6) a koncovej krytky (H-22). 

3. Pripevnite poistný úchyt (F-28) k ľavej pedálovej podpere (F-7) cez základňu z oboch strán 
pomocou 2 plochých podložiek (F-33) a skrutiek (F-32). 

4. Pripevnenie poistný úchyt (F28) k pravej pedálovej podpere (F-8) cez základňu z oboch strán 
pomocou 2 plochých podložiek (F-33) a skrutiek (F-32). 

5. Pripevnite krytky (F-18) k obom pedálovým podperám (F-7/F-8) pomocou skrutiek (F-19). 
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KROK 3 

1. Vyberte z rámu vopred namontovaný spojovací materiál. 

2. Spojte horný (C-2) a spodný (G-2) kábel. 

3. Pripevnite predný stĺpik (C-1) k rámu pomocou 4 polguľatých podložiek (C-4), 4 pružných 
podložiek (C-5) a 4 imbusových skrutiek (C-3). 

4. Navlečte na os (C-6) 4 ploché podložky (H-9) a 2 vlnité podložky (H-10) podľa obrázku. 

5. Nasaďte ľavé pohyblivé rameno (I-3) na os pomocou 1 teflonovej podložky (H-8), 1 plochej 
podložky (H-7) a 1 nylonovej skrutky (H-6). 

6. Nasaďte pravé pohyblivé rameno (I-4) na os pomocou 1 teflonovej podložky (H-8), 1 plochej 
podložky (H-7) a 1 nylonovej skrutky (H-6). 
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KROK 4 

1. Prevlečte pravú a ľavú pedálovú tyč (F-1, F-2) pravou a ľavou pedálovou podperou (F-7, F-8). 

2. Pripevnite obe pedálové tyče (F-1, F-2) k príslušným otočným kĺbom v smere znázornenom na 
obrázku. Na každej strane použite spojku (F-4), plochú podložku (F-5) a skrutku (F-6). 

3. Pripevnite spodné časti pohyblivých ramien (I-3, I-4) k pedálovým tyčiam (F-1, F-2) pomocou 
imbusovej skrutky (H-17), prechodky (H-18), plochej podložky (H-19 ) a matice (H-20) na 
každej strane. 

4. Priložte pravý a ľavý pedál (F-26, F-27) na držiaky na pedálových tyčiach tak, aby boli otvory 
na skrutky zarovnané. Oba pedále pripevnite pomocou skrutiek (H-21). Uistite sa, že pedále 
smerujú správnym smerom. 
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KROK 5 

1. Pripevnite ľavé držadlo (I-1) k ľavému pohyblivému ramenu (I-3) pomocou 2 matíc (H-20), 2 
prehnutých podložiek (H-16) a 2 vratových skrutiek (H-15). 

2. Pripevnite pravé držadlo (I-2) k pravému pohyblivému ramenu (I-4) pomocou 2 matíc (H-20), 2 
prehnutých podložiek (H-16) a 2 vratových skrutiek (H-15). 

3. Vyberte vopred namontované skrutky (I-8) na pohyblivých ramenách (I-3, I-4). 

4. Pripevnite na držadlá (I-1, I-2) krytky (F-29 / F-30) pomocou 4 skrutiek (I-8). 
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KROK 6 

1. Pripevnite predné držadlo (B-1) na predný stĺpik (C-1) pomocou 1 plochej podložky (H-11), 1 
pružnej podložky (H-12) a upevňovacej skrutky (H-13). 

2. Umiestnite plastovú krytku (H-14) na predné držadlo (B-1). 

3. Prevlečte kábel snímača tepovej frekvencie (B-5) otvorom v prednom stĺpiku 
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KROK 7 

1. Vyberte vopred namontované skrutky na ovládacom paneli (A-2). 

2. Pripojte kábel ovládacieho panela (C-2) s káblom snímača tepovej frekvencie (B-5) k 
ovládaciemu panelu (A-1). Upevnite ovládací panel (A-1) na držiak pomocou skrutiek (A-2). 
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SKLADANIE A ROZKLADANIE STROJA 

Zloženie 

Otočte skrutku umiestnenú na ráme v 
smere hodinových ručičiek tak, aby 
šípky na skrutke ukazovali proti sebe. 

 

Uchopte základňu a zdvíhajte ju tak 
dlho, kým nebudete počuť kliknutie.  
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Rozloženie 

Pritiahnite základňu k sebe. Nohou 
pritlačte na skladací piest do miesta, 
kde je umiestnená žltá varovná nálepka. 

 

 

Tlačte nohou na piest, kým sa stroj 
kompletne nezosunie. 

 

POZNÁMKA: Základňu musíte dotiahnuť úplne k zemi. 

OVLÁDACÍ PANEL 

Funkcie tlačidiel 

MODE/REŽIM Tlačidlom MODE potvrdíte zadané hodnoty cvičenia a 
zvolíte program. 

RESET Tlačidlom RESET sa vrátite do hlavnej ponuky. 

START/STOP Týmto tlačidlom spustíte alebo zastavíte cvičenie. 
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RECOVERY/VYHODNOTENIE VÝKONU Týmto tlačidlom zahájite vyhodnotenie Vášho výkonu na 
základe tepovej frekvencie. 

UP/HORE Pomocou tohto tlačidla zvyšujete voliteľné hodnoty a 
vyberáte medzi režimami. 

DOWN/DOLE Pomocou tohto tlačidla znižujete voliteľné hodnoty a 
vyberáte medzi režimami. 

BODY FAT/MERANIE TELESNÉHO 
TUKU 

Výber programu na meranie telesného tuku. 

Operácie 

1. Zapojte prístroj do elektriky. Ovládací panel sa na 2 sekundy rozsvieti s doprovodom tiahleho 
zvuku. Po zapnutí sa na displeji zobrazí kalibračné číslo 78. 

  

2. Prístroj dokáže uchovať uložené osobné údaje 4 užívateľov. Tieto dáta sú označené U1 - U4. 
Pred vstupom do hlavnej ponuky bude užívateľ vyzvaný na nastavenie svojho pohlavia, veku, 
výšky a váhy. Na displeji sa po zapnutí zobrazia naposledy použité dáta. Pomocou tlačidiel 
UP a DOWN si vyberte medzi U1 - U4. Voľbu potvrďte tlačidlom MODE. 

3. V hlavnej ponuke pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte režim: manuálny (MANUAL; s 
kontrolou výkonu) → programy (PROGRAM; výber z 12 programov) → užívateľský program 
(USER PROGRAM) → program cieľovej tepovej frekvencie (TARGET H.R.). 

 

4. Rýchly štart v manuálnom režime: 

Cvičenie môžete uskutočniť stlačením tlačidla START/STOP v hlavnej ponuke. Všetky 
hodnoty (čas/TIME, rýchlosť/SPEED, vzdialenosť/DISTANCE, kalórie/CALORIES) sa začnú 
načítavať od nuly. Počas cvičenia je možné upraviť úroveň záťaže. 

5. Manuálny režim: 

Pred zvolením manuálneho režimu môžete nastaviť cieľové hodnoty úrovne záťaže, trvania 
cvičenia, vzdialenosti, spálených kalórií a tepovej frekvencie/PULSE pomocou tlačidiel UP a 
DOWN. 

6. Kontrola výkonu v manuálnom režime: 

Pre zapnutie funkcie kontroly výkonu možno nastaviť cieľovú hodnotu výkonu (WATT) priamo 
v manuálnom režime. Východisková hodnota 120 W začne na obrazovke blikať. Pomocou 
tlačidiel UP a DOWN nastavte cieľovú hodnotu v rozmedzí 10 - 350 W. Voľbu potvrďte 
tlačidlom MODE. 
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Úroveň záťaže sa automaticky prispôsobí nastavenému výkonu nezávisle na rýchlosti (s 
výnimkou veľmi nízkej rýchlosti a vyššieho nastaveného výkonu; prístroj má nastavených iba 
32 úrovní záťaže). 

 

7. Programy: 

Pomocou tlačidiel UP a DOWN vyberte jeden z 12 programov. Voľbu potvrdíte tlačidlom 
MODE. Hodnoty úrovne záťaže, doby tréningu, vzdialenosti, kalórií a tepovej frekvencie je 
možné v každom programe nastaviť tlačidlami UP a DOWN. 

 

8. Kontrola tepovej frekvencie (H.R.C.): 

Užívateľ si môže zvoliť cieľovú tepovú frekvenciu v hodnote 55%, 75%, 90% alebo TARGET. 
Hodnota TARGET je vypočítaná na základe veku užívateľa. 

  

 

9. Užívateľský program: 

Užívateľ si môže nastaviť svoj vlastný program. Pomocou tlačidiel UP a DOWN nastavte 
úroveň každej zo 16 fáz programu. Voľbu vždy potvrďte tlačidlom MODE. Prejdete tak k ďalšej 
fáze. Ak podržíte tlačidlo MODE dlhšie, ako 2 sekundy, vystúpite z nastavenia profilu 
programu. 

10. Vyhodnotenie kondície (RECOVERY): 

Pre využitie programu vyhodnotenie kondície musíte najskôr dlhšiu dobu cvičiť. Potom 
uchopte držadlá a stlačte tlačidlo RECOVERY. Všetky okienka okrem odpočítavania času sa 
zastavia. Prístroj začne odpočítavať 60 sekúnd. 
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Potom sa na obrazovke zobrazí vyhodnotenie Vašej kondície v rozmedzí F1 - F6 (F1 je 
najlepší možný výsledok). Stlačením tlačidla RECOVERY sa potom môžete navrátiť do 
hlavnej ponuky. 

  

11. Meranie telesného tuku: 

Táto funkcia Vám umožní merať telesný tuk a BMI index. Na konci tréningu stlačte BODY FAT 
a oboma rukami uchopte držadlá. Počas merania musí prístroj zaznamenávať tepovú 
frekvenciu. Na 8 sekúnd sa na displeji zobrazí ---- a potom sa zobrazí symbol meranie tuku, 
namerané percento tuku a BMI. 

Tabuľka merania BMI 

BMI NÍZKY NÍZKY/PRIEMERNÝ PRIEMERNÝ PRIEMERNÝ/VYSOKÝ 

HODNOTA < 20 20 - 24 24,1 – 26,5 > 26,5 

Tabuľka merania telesného tuku: 

SYMBOL - + ▲ □ 

% TUKU NA 
ZÁKLADE 
POHLAVIA 

NÍZKE NÍZKE/PRIEMERNÉ PRIEMERNÉ 
PRIEMERNÉ 

/VYSOKÉ 

MUŽ < 13 % 13 % - 25,9 % 26 % - 30 % > 30 % 

ŽENA < 23 % 23 % - 35,9 % 36 % - 40 % > 40 % 

POZNÁMKA: 

1. Tento ovládací panel vyžaduje adaptér 9V 1A. 

2. Ak sa stroj 4 minúty nebude používať, vstúpi do úsporného režimu. Všetky dáta sa uložia 
do doby, než začne používateľ stroj znovu používať. 

3. Ak bude ovládací panel pracovať nezvyklým spôsobom, vytiahnite napájací kábel zo 
zásuvky a potom ho opäť zapojte. 

POUŽÍVANIE ELIPTICKÉHO TRENAŽÉRA 

Eliptický trenažér je populárny fitness stroj, jeden z najnovších a najúčinnejších trenažérov pre 
domáce športovanie. 

Pri cvičení na eliptickom trenažéry sa nohy pohybujú po elipsovitej krivke (odtiaľ pochádza zvláštny 
názov eliptický trenažér, niekedy aj eliptical alebo crossový trenažér). 

Eliptický trenažér je častou náhradou za obľúbené rotopédy alebo bežecké pásy, ale je oveľa šetrnejší 
k Vašim kĺbom. Navyše pri cvičení na eliptikaly precvičujete aj hornú časť tela vďaka úchopu za 
držadlá. 

Pri cvičení na eliptikaly prenášate váhu z jednej nohy na druhú. Snažte sa udržiavať vzpriamený, 
prirodzený postoj. K tomu Vám pomôžu držadlá a úchyty. Najskôr si nájdite ideálne miesto pre držanie 
rúk a snažte sa pohybovať čo najprirodzenejšie. 

https://www.insportline.sk/elipticke-trenazery
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NÁKRES 
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ZOZNAM DIELOV 

Ozn. Názov Ks Ozn. Názov Ks 

A-1 Ovládací panel 1 G-11 Krytka kruhového disku 2 

A-2 Skrutka M5x10L 4 G-12 Kríž 2 

B Zloženie držadiel 1 G-13 Plochá podložka 8 

B-1 Predné držadlo 1 G-14 Skrutka M4x14L 8 

B-2 Snímač tepovej frekvencie 2 G-15 Matica M10xP1.25x10T  2 

B-3 Koncová krytka predného 
držadla 

2 G-16 Skrutka M4x50L 7 

B-4 Penová rukoväť 2 G-17 Skrutka 3/16 8 

B-5 Kábel snímača tepu 1 G-18 Držiak snímača 1 

B-6 Krytka kábla snímača tepu 1 G-19 Kábel snímača 1 

C Zloženie predného stĺpika 1 G-20 Skrutka M4x10L 1 

C-1 Predný stĺpik 1 G-21 Os kladky 1 

C-2 Horný kábel ovládacieho panela 1 G-22 Šesťhranná skrutka 
M8xP1.25x12Lx5t 

3 

C-3 Imbusová skrutka 
M8xP1.25x20L 

4 G-23 Kladka 1 

C-4 Polguľatá podložka 4 G-24 Prechodka 1 

C-5 Pružná podložka 4 G-25 Kábel napájania 1 

C-6 Os pohyblivých ramien 1 G-26 Adaptér 1 

C-7 Prechodka 2 G-27 Brzdový systém 1 

D Zloženie predného nosníka 1 G-28 Brzda 1 

D-1 Predný nosník 1 G-29 Plochá podložka 1 

D-2 Ľavá koncová krytka predného 
nosníka 

1 G-30 Skrutka M6xP1.0x16L 1 

D-3 Pravá koncová krytka predného 
nosníka 

1 G-31 Samoistná matica M6 1 

D-4 Skrutka 3/16' 2 G-32 Šesťhranná matica M10 2 

D-5 Nastaviteľná nožička 2 G-33 Samoistná matica  M8 2 

D-6 Zarážka 2 G-34 Plochá podložka 2 

E Zloženie základne 1 G-35 Plochá podložka 1 

E-1 Zadný nosník 1 H Balenie s náradím 1 

E-2 Imbusová skrutka M6xP1.0x12L 4 H-1 Skrutka M8x16  2 

E-3 Koncová krytka zadného nosníka 2 H-2 Imbusová vratová skrutka 
M8xP1.25x65L 

2 

E-4 Nastaviteľná nožička 2 H-4 Klobúková matica M8 2 

E-5 Ľavá ližina 1 H-6 Šesťhranná skrutka M8xP1.0x20L 4 

E-6 Pravá ližina 1 H-7 Teflonová podložka 4 

E-7 Prechodka tyče 4 H-8 Plastová podložka 2 
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E-8 Piest 1 H-9 Plochá podložka 4 

E-9 Skrutka M8xP1.0x35L 1 H-10 Vlnitá podložka 2 

E-10 Samoistná matica M8 1 H-11 Plochá podložka 1 

E-11 Šesťhranná skrutka 
M8xP1.25x20L 

2 H-12 Pružná podložka 1 

E-12 Polguľatá podložka 2 H-13 Imbusová skrutka M7xP1.0x30L 1 

E-13 Koncová krytka 4 H-14 Krytka držadiel 1 

E-14 Nastaviteľná nožička ližiny 2 H-15 Vratová skrutka M8xP1.25x40L 4 

E-15 Koncová krytka ližiny 2 H-16 Prehnutá podložka 6 

E-16 Spojovacia tyčka 1 H-17 Imbusová skrutka M8xP1.25x50L 2 

F Zloženie pedálov 1 H-18 Prechodka 2 

F-1 Ľavá pedálová tyč 1 H-19 Plochá podložka 2 

F-2 Pravá pedálová tyč 1 H-20 Samoistná matica M8 6 

F-3 Krytka 2 H-21 Skrutka M5x14L 10 

F-4 Spojovací plát 2 H-22 Koncová krytka 2 

F-5 Plochá podložka 6 I Zloženie držadiel pohyblivého 
ramena 

1 

F-6 Skrutka M8xP1.25x16L 6 I-1 Ľavé držadlo pohyblivého ramena 1 

F-7 Ľavá pedálová podpera 1 I-2 Pravé držadlo pohyblivého ramena 1 

F-8 Pravá pedálová podpera 1 I-3 Ľavé pohyblivé rameno 1 

F-11 Prechodka 4 I-4 Pravé pohyblivé rameno 1 

F-12 Spojka pedálovej podpery 2 I-5 Penová rukoväť 2 

F-13 Imbusová skrutka 
M8xP1.25x35L 

2 I-6 Krytka držadla 2 

F-14 Plochá podložka 4 I-7 Prechodka 4 

F-15 Samoistná matica M8 2 I-8 Skrutka M5xP0.8x14L 4 

F-16 Vlnitá podložka 2 J Motorček 1 

F-17 Prechodka 4 J-1 Magnety 1 

F-18 Krytka pedálovej podpery 2 J-2 Šesťhranná skrutka M6xP1.0x16L 2 

F-19 Skrutka M5xP0.8x12L 4 J-3 Pružná podložka 2 

F-20 Skrutka M8xP1.25x16L 4 J-4 Plochá podložka 2 

F-21 Plochá podložka 4 J-5 Tiahlo motorčeka 1 

F-22 Ložisko 4 J-6 Skrutka M4x12L 1 

F-23 Pevná oska kolieska 2 J-7 Šesťhranná matica M4 1 

F-24 Pohybové koliesko 2 K Zloženie záťažového kolesa 1 

F-25 Prechodka 4 K-1 Záťažové koleso 1 

F-26 Ľavý pedál 1 K-2 Matica 3/8" 2 

F-27 Pravý pedál 1 K-3 Matica 3/8" 3 

F-28 Istiaci úchyt 2 K-4 Prechodka 1 
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F-29 Krytka držadla pohyblivého 
ramena 

2 K-5 Ložisko 6300RS  1 

F-30 Krytka držadla pohyblivého 
ramena 

2 K-6 Os záťažového kolesa 1 

F-31 Penová vložka 2 K-7 Ložisko 6000RS  1 

F-32 Skrutka M5x6L 4 K-8 Plochá podložka 1 

F-33 Plochá podložka 4 L Zloženie napínacej kladky 1 

G-1 Rám 1 L-1 Napínacia kladka 1 

G-2 Spodný kábel 1 L-2 Šesťhranná skrutka M8xP1.25x20L 1 

G-3 Poistný krúžok – segerka 1 L-3 Samoistná matica M8 1 

G-4 Vlnitá podložka 1 L-4 Plochá podložka 1 

G-5 Plochá podložka 1 L-5 Pružina 1 

G-6 Ložisko 6004RS 2 L-6 Šesťhranná skrutka M6xP1.0x100L 1 

G-7 Remeň 1 L-7 Plochá podložka 1 

G-8 Ľavý kryt rámu 1 L-8 Šesťhranná skrutka M6xP1.0x12L 1 

G-9 Pravý kryt rámu 1 L-9 Koleso napínacej kladky 1 

G-10 Kruhový disk 2    

 

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.  

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

• 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.  
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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.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 


