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INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽA 

V súlade s ustanoveniami v európskej smernici 89/686/EHS (a neskoršími zmenami) bol preskúšaný 
procedúrou CE-certifikácou a laboratórnymi skúškami. Tento chránič zodpovedá požiadavkám 
harmonizovanej normy EN 1621-2: 2014-č. 0498 RICOTEST (Via Tione 9, 37010 Pastrengo VR-Italy). 

Chránič je v ponuke v 4 variantoch: S / M / L / XL 

ANATOMICKÝ W-TEC MÄKKÝ CHRÁNIČ CHRBTICE/VESTA 

JEDNOTNÁ VEĽKOSŤ S M L XL 

VÝŠKA UŽÍVATEĽA (cm) 135 - 152 145 - 163 156 - 175 175 - 195 

Dĺžka od pása k ramenám (cm) 36 - 40 38 - 43 41 - 46 46 - 51 

Pri voľbe chrániča vždy berte ohľad na správnu dĺžku od pása k ramenám, pretože tá sa môže líšiť v 
závislosti od tvaru a výšky postavy. Dĺžka od pása k ramenám je maximálna vertikálna dĺžka od pása 
až k bodu, kde sa ramená spájajú s krkom. Ak chcete nájsť líniu pása, postavte sa rovno a meter 
priložte 50 mm nad bedrá. 

Nižšie sú symboly vzťahujúce sa ku každému chrániču. 

 

Produkty so značkou "CE" spĺňajú platné bezpečnostné požiadavky uvedené 
v prílohe II európskej smernice 89/686/ EHS. 

 W-TEC je značka náležiaca Seven Sport s.r.o. 

 

Symbol: 

Veľkosť (dĺžka od pása k ramenám, ako je uvedené v smernici EN 1621-
2:2014) 

 

Symbol: 

Pred použitím si prečítajte užívateľský manuál. 

 

Symbol: 

FB (druh chrániča) 

2 (ochranný stupeň) 

T- (-10 °C) 
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Symbol: 

2 (ochranný stupeň) 

-20°C (pre zimné športy vhodný do teplôt vyšších ako -20°C) 

POUŽITIE 

Chrániče chrbta sú vyrábané a preskúšané podľa požiadaviek európskej normy 1621-2:2014 pre 
chrániče chrbta a sú preto ideálne pre všetky zimné športy. Stupeň ochrany sa vzťahuje na 
rozmiestnenie sily pri náraze. 

Energia pri náraze Účinok prenosu sily Stupeň ochrany 

50 J 
Priemerná hodnota≤ 9 kN 

Jednotlivé hodnoty ≤ 12 kN 
2 

Je veľmi dôležité zvoliť si správnu úroveň ochrany v závislosti od miery rizika a štýlu jazdy. 

Poznámka: Norma uvádza dve výkonnostné úrovne k úrovni 2, čo znamená vyššie výkony. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 

Ak sú tieto chrániče správne nosené, používané a udržiavané, poskytujú vynikajúcu ochranu pred 
možnými následkami zranení a výrazne znižujú riziko úrazu. 

Nedokážu však zraneniam úplne zabrániť. 

Chránič vás nechráni pred: 

 Extrémnymi silami pôsobiacimi na Vaše telo. 

 Zranením chrbtice spôsobeným silným nárazom alebo skrútením. 

 Zranením chrbtice spôsobeným silným nárazom do iných nechránených častí tela, akými 
sú hlava, ramená alebo boky. 

 Kritickými invazívnymi zraneniami v akejkoľvek časti tela. 

UPOZORNENIE: 

ŽIADNY CHRÁNIČ ALEBO VESTA NEMÔŽU ÚPLNE ZABRÁNIŤ POŠKODENIU CHRBTICE. 

ŽIADNY CHRÁNIČ ALEBO VESTA NEMÔŽU ÚPLNE ZABRÁNIŤ AKÝMKOĽVEK ZRANENIAM. 

Firma Seven Sport s.r.o. nie je zodpovedná za akékoľvek prípadné zranenia, ktoré vzniknú za 
používania tohto chrániča chrbtice. 

ÚDRŽBA 

     

Výrobok neprať Výrobok nežehliť 
Výrobok nečistiť 

chemicky 
Výrobok nebieliť 

Výrobok nesušiť 
v sušičke 

 

 Čistite chránič pomocou vlhkej handričky namočenej do studenej vody. Nepoužívajte 
chemické čistiace prostriedky. 
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 Neklaďte chránič na vykurovacie telesá. 

 Pravidelne kontrolujte stav upínacích mechanizmov, remienkov a švov chrániča. Ak nájdete 
nejaké poškodenie, chránič nepoužívajte. 

 Chránič treba pravidelne kontrolovať kvôli možným trhlinám a poškodeniu ochranných plátov. 

 Poškodenie môže obmedziť ochrannú funkciu chráničov. Poškodené chrániče je potrebné 
zodpovedajúcim spôsobom zlikvidovať. 

 Chránič skladujte v suchých priestoroch. Neukladajte chránič vo vlhkom stave. 

 Neklaďte na chrániče žiadne ostré predmety. 

 Pri skladovaní nevystavujte chránič priamemu slnečnému žiareniu a iným tepelným zdrojom. 

MATERIÁL A SPRACOVANIE 

Všetky použité materiály (prírodné i umelé), rovnako ako spôsob spracovania, boli zvolené tak, aby 
zodpovedali európskym normám týkajúcich sa bezpečnosti, ergonomického spracovania, komfortu, 
pevnosti a nezávadnosti. 

SPRÁVNE NASADENIE 

Veľkosť chrániča musí presne zodpovedať. Jedna veľkosť chrániča nemôže zodpovedať všetkým 
rozmerom a typom postavy.  

Nevyberajte príliš veľký chránič, pretože by mohol zasahovať do prilby a zvýšiť riziko úrazu. 

Spoločne s chráničom je potrebné nosiť vhodné oblečenie. Nikdy nenoste chránič ako vonkajšiu 
vrstvu. 

Aby nedošlo k obmedzeniu ochrannej funkcie chrániča, musí byť chránič chrbtice (popr. vesta) 
správne nasadený a musí správne priliehať k chrbtu. 

Pri použití treba bezpodmienečne zabrániť skĺznutiu chrániča. Nesprávne použitie môže znížiť 
ochrannú funkciu chrániča. 

Uistite sa, že chránič je umiestnený tak, aby pokryl všetky oblasti, ktoré má. 

OBMEDZENIE POUŽITIA 

Chránič je vhodný na použitie pri obvyklých teplotách. Neodporúčame ho vystavovať extrémne nízkym 
alebo vysokým teplotám. Náhle zmeny teploty môžu značne znížiť ochranné vlastnosti chrániča. 

Oblasť použitia 

 Jazda na motorke 

 Jazda na bicykli 

 Zimné športy 

Chránič používajte iba pre určené účely. 

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 
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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. 

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 

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

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.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 

  


