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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte manuál a uschovajte ho pre ďalšiu potrebu. 

 Výrobok obsahuje malé časti a nie je určený pre deti mladšie ako 5 rokov. Hrozí 
nebezpečenstvo udusenia. 

 Výrobok je vhodný len pre domáce využitie. Nepoužívajte ho na komerčné účely. 

 Nerobte žiadne neschválené úpravy a výrobok používajte len podľa návodu. 

 Výrobok umiestnite na rovný, čistý a pevný povrch. 

 Pokiaľ počas cvičenia pocítite nevoľnosť, okamžite prestaňte. 

 Pravidelne kontrolujte všetky súčiastky. Poškodené alebo opotrebované diely ihneď vymeňte. 

 Používajte len originálne náhradné diely. 

 Výrobok používajte iba na určený účel. 

 Nenoste šperky, ktoré by sa počas hry mohli zachytiť. 

 Nevstupujte na rampu. 

 Nevešajte sa na obruč. 

 Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom ohľadom svojho zdravotného stavu. 

 Keď počas cvičenia pocítite nevoľnosť, okamžite cvičenie ukončite. 

VAROVANIE! 

 Na použitie sú potrebné 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia). 

 Nepožívajte zároveň nové a staré batérie. 

 Nepoužívajte zároveň alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) 
batérie. 

ZOZNAM DIELOV 

1. Zahnutá tyč 
odrazovej dosky 

2. Tyč odrazovej 
dosky 

3. Ľavá tyč 4. Pravá tyč 
5. Nosná 

horizontálna tyč  

     

2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1ks 

6. Ľavá podpera 
7. Násada 
podpery 

8. Pravá podpera 
9. Spojovacia tyč 

rampy 
10. Zahnutá tyč 

rampy 

   
 

 

1 ks 2 ks 1 ks 2 ks 2 ks 
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11. Opierka rampy 
12. Horizontálna 

tyč 

13. Rampa 
s postrannou 

sieťou 

14. Elektronické 
počítadlo 

15. Páčka so 
senzorom 

  

   

1 ks 2 ks 1 ks 1 ks 2 ks 

16. Ovládací panel 
s káblom 

17. Obruč 18. Plát obruče 
19. Pumpička s 

ihlou 
20. Sieť 

   
  

1 ks 2 ks 2 ks 1 ks 2 ks 

21. Doska 22. Podložka 23. Skrutka 24. Skrutka 25. Skrutka 

 

 

M6 

 

M6 x 20 mm 

 

M6 x 30 mm 

 

M6 x 40 mm 

1 ks 32 ks 16 ks 6 ks 4 ks 

26. Skrutka 27. Matica 
28. Basketbalová 

lopta 
29. Skrutka 

30. Kryt 
elektronického 

počítadla 

 

M6 x 50 mm 

 

M6  

 

3.5 x 10 mm  

4 ks 32 ks 2 ks 4 ks 1 ks 

31. Kľúč 32. Skrutka 33. Poistný kolík 
34. Imbusový 

kľúč 
35. Kábel počítadla 

 
 

M6 x 60 mm   
 

1 ks 2 ks 2 ks 1 ks 1 ks 

36. Krytka 37. Skrutka 
38. Plastová 

skrutka 
  

  

3.5 x 7 mm 

 
  

12 ks 2 ks 1 ks   
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MONTÁŽ 

K montáži sú potrebné najmenej dve dospelé osoby. 

Vyberte všetky diely z balenia a uistite sa, že máte k dispozícii všetky časti uvedené v zozname dielov. 
Opatrne urežte alebo utrhnite strany škatule a použite dno ako svoju pracovnú plochu. 

KROK 1 

Zasuňte tyče odrazovej dosky (2) do ľavej a pravej tyče (3, 4) tak, aby zapadol uzamykací 
mechanizmus (viď obr.). 

Poznámka: Pri konštrukcii musia všetky uzamykacie mechanizmy smerovať smerom nahor. 
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KROK 2 

Pripevnite nosnú horizontálnu tyč (5) k ľavej a pravej žrdi (3,4) pomocou skrutiek (26), podložiek (22) a 
matíc (27) podľa nákresu A. 

POZOR: Dbajte na to, aby ste si nepomýlili ľavú a pravú tyč. 

Pripevnite ľavú a pravú podperu (6, 8) k nosnej horizontálnej tyči (5) pomocou skrutiek (26), podložiek 
(22) a matíc (27) podľa nákresu B. 

POZOR: Dbajte na to, aby ste si nepomýlili ľavú a pravú podperu. 

Pripevnite obe násady podpier (7) k tyčiam odrazovej dosky (2) pomocou skrutiek (24) a matíc (27) 
podľa nákresu C. 
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KROK 3 

Pripevnite horizontálnu tyč (12) k tyčiam odrazovej dosky (2) pomocou skrutiek (24), podložiek (22) a 
matíc (27) podľa nákresu na obrázku. Potom vsuňte zahnuté tyče odrazovej dosky (1) do tyčí 
odrazovej dosky (2). 
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KROK 4 

Pripevnite spojovacie tyče rampy (9) k ľavej a pravej podpere (6, 8) pomocou skrutiek (32), podložiek 
(22) a matíc (27) podľa obrázku. Potom zasuňte poistné kolíky (33) do otáčavých kĺbov, aby ste rampu 
zaistili v rozloženej pozícii. 
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KROK 5 

Zasuňte zahnuté tyče rampy (10) do opierky rampy (11) tak, aby uzamykací mechanizmus zapadol. 
Potom zasuňte zahnutú tyč rampy (10) do spojovacej tyče rampy (9) rovnakým spôsobom. 

Nasaďte 12 krytiek na spodný koniec tyčí (36) podľa obrázku. 
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KROK 6 

Pripevnite obruče košov (17) a ich podporné pláty (18) k doske (21) pomocou skrutiek (23), podložiek 
(22) a matíc (27). Potom k doske (21) pripojte senzory tlačidiel (15) pomocou skrutiek (23), podložiek 
(22) a matíc (27) podľa obrázku. 
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KROK 7 

Pripojte kryt elektronického počítadla (30) k doske (21) a pripevnite ho k elektronickému počítadlu (14) 
pomocou skrutiek (29) podľa obrázka. 

Prevlečte sieť (20) háčikmi na obručiach (17). Postup je znázornený na zväčšenom obrázku. 
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KROK 8 

Podľa nákresov A, B a C navlečte na príslušné tyče sieť (13). 

Zasuňte horizontálnu tyč (12) spredu na podperu rampy (11) a upevnite ju tam pomocou skrutiek (24), 
podložiek (22) a matíc (27) podľa nákresu D. 
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KROK 9 

Za asistencie ďalšej dospelej osoby pripevnite dosku (21) k zahnutým tyčiam (1) pomocou skrutiek 
(25), podložiek (22) a matíc (27) podľa nákresu A. 

Spojte dosku, siete a tyče (2) pomocou skrutiek (25), podložiek (22) a matíc (27) podľa nákresu B. 

Odstráňte plastovú skrutku zo zadnej strany ovládacieho panela (16). Jeho pomocou pripevnite 
ovládací panel na roh opierky rampy (11) podľa nákresu C. 
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KROK 10 

Prepojte kábel snímača s elektronickým počítadlom (14) podľa obrázka. Spojte kábel ovládacieho 
panela s elektronickým počítadlom (14) podľa obrázka a nákresu A. 

Prepleťte zvyšok kábla ovládacieho panela (35) skrz oká na sieti (13). Pripevnite kábel k opierke 
rampy (11) pomocou samolepiacich pásikov. 
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OVLÁDACÍ PANEL 

Funkcie ovládacieho panela 

 

VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ 

ZVUK 

 

SPUSTIŤ 

 

TLAČIDLO VÝBERU 

PAUZA 

 

TLAČIDLO VÝBERU 

RESET 

 Tlačidlom VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ spustíte svetelnú tabuľu. 

 Na domácej svetelnej tabuli („HOME" na ľavej strane) sa ukáže „01" (číslo vybranej hry). 

 Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte medzi hrami. Voľbu potvrďte tlačidlom SPUSTIŤ. 

 Tlačidlom ZVUKU ho po dobu hry vypnete alebo zapnete. 

 Tlačidlom PAUZA pozastavíte počítanie na svetelnej tabuli. Opätovným stlačením tlačidla 
počítanie opäť spustíte. 

 Ak podržíte tlačidlo VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ na 3 sekundy, vypnete svetelnú tabuľu. 

 Ak podržíte tlačidlo RESET na 3 sekundy, reštartujete hru. 

Poznámka: Ak po dobu 15 minút nie je strelený žiadny kôš alebo stlačené žiadne tlačidlo, svetelná 
tabuľa sa automaticky vypne. 

Použitie elektrického počítadla 

Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutku a otvorte miesto umiestnenia batérií. Vložte 3 AA batérie 
(nie sú súčasťou balenia) podľa ukazovateľov polarity na vnútornej strane krytu. Potom kryt opäť 
skrutkovačom zaistite. Pomocou tlačidla VYPNÚŤ/ZAPNÚŤ počítadlo zapnite. (Ak prístroj nebudete 
dlhší čas používať, odporúčame batérie vybrať.) 

VAROVANIE! 

1. Na použitie sú potrebné 3 AA batérie (nie sú súčasťou balenia). 

2. Nepožívajte zároveň nové a staré batérie. 

3. Nepoužívajte zároveň alkalické, štandardné (zinkovo-uhlíkové) a dobíjacie (nikel-kadmiové) 
batérie. 

Vyberte si z 8 rôznych štýlov hry 

1. Časový limit 

a) Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 1. 

b) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P1/P2/P3/P4). 

c) Po zvolení počtu hráčov (1 – 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

d) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU nastavte dobu trvania hry (30/45/60 sekúnd). 

e) Tlačidlom SPUSTIŤ začnite hru. 
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f) Svetelná tabuľa „domácich" (vľavo) bude zobrazovať skóre hráčov 1 a 3, svetelná 
tabuľa „hosťujúceho tímu" (vpravo) bude zobrazovať skóre hráčov 2 a 4. 

g) Za každý kôš dostane hráč 2 body. V posledných 10 sekundách sa každý kôš počíta 
za 3 body. 

h) Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd. 

i) Hráč s najviac bodmi vyhráva (skóre hráča začne na tabuli blikať). 

j) Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

2. Časový limit s 3 bodmi 

a) Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 2. 

b) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P1/P2/P3/P4). 

c) Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

d) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU nastavte dobu trvania hry (30/45/60 sekúnd). 

e) Tlačidlom SPUSTIŤ začnete hru. 

f) Svetelná tabuľa „domácich" (vľavo) bude zobrazovať skóre hráčov 1 a 3, svetelná 
tabuľa „hosťujúceho tímu" (vpravo) bude zobrazovať skóre hráčov 2 a 4. 

g) Za každý kôš dostane hráč 3 body. 

h) Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd. 

i) Hráč s najviac bodmi vyhráva (skóre hráča začne na tabuli blikať). 

j) Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

3. Bodový zápas 

a) Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 3. 

b) Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P2/P4). 

c) Po zvolení počtu hráčov (2,4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

d) Za každý strelený „domáci" kôš sa na svetelnej tabuli "domácich" (vľavo) pripočítajú 2 
body a na tabuli „hostí" (vpravo) sa 2 body odpočítajú. 

e) Za každý strelený kôš „hostí" sa na svetelnej tabuli „hostí" pripočítajú 2 body a na 
tabuli "domácich" sa 2 body odpočítajú. 

f) Vyhráva ten, kto dosiahne 10 bodov. 

g) Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

4. HORSE 

a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 4. 

b. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P2/P3/P4). 

c. Po zvolení počtu hráčov (2 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

d. Hráč sa musí trafiť do 2 sekúnd. 

e. Prvý hráč smie strieľať na akúkoľvek z dvoch obručí („domáci" alebo „hostia"). Ak prvý 
hráč strelí do 2 sekúnd kôš, na svetelnej tabuli sa nič nezobrazí. Hra pokračuje s 
ďalším hráčom. Na svetelnej tabuli sa objaví „next player" (ďalší hráč - P2/P3/P4) a 
tabuľa dvakrát zabliká. Potom musí hráč, ktorý je na rade, streliť loptu do rovnakého 
koša ako hráč predchádzajúci. 

f. Ak hráč neskóruje do 2 sekúnd, na svetelnej tabuli sa objaví prvé písmeno – „H". Ten 
istý hráč stále hrá, kým nestrelí kôš. Ak sa hráč nebude do koša triafať, objavia sa 
ďalšie písmená – „O", „R", „S", „E". Akonáhle sa objaví posledné písmeno, hráč 
vypadne z hry. 
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g. Hráč, na ktorého tabuli sa prvýkrát objaví celé slovo HORSE (kôň), prehráva. Ostatní 
hráči zostávajú v hre, pokiaľ neskončia. 

h. Vyhráva ten hráč, na ktorého tabuli sa objaví slovo HORSE ako poslednému. 

i. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

5. Kontrola bodov 

a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 5. 

b. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P1/P2/P3/P4). 

c. Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

d. Svetelná tabuľa „domácich" (vľavo) bude zobrazovať hráčov („player"), tabuľa 
„hosťujúcich" (vpravo) bude zobrazovať 24 bodov. Prednastavený čas hry je 40 
sekúnd. 

e. Strelené body budú zobrazené na tabuli „domácich". 

f. Ak je v časovom intervale strelených 24/52/68/86 bodov, trvanie hry sa predĺži o 
10/20/10/20 sekúnd. 

g. Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd. 

h. Vyhráva ten, kto nastrieľal najviac bodov (skóre začne na tabuli blikať). 

i. Hra sa končí, keď jeden z hráčov dosiahne 98 bodov. 

j. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

6. Okolo sveta 

a. Označte si miesta hodu lepiacou páskou. 

b. Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 6. 

c. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P1/P2/P3/P4). 

d. Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

e. „Domáca" svetelná tabuľa (vľavo) zobrazuje číslo hráča, tabuľa „hosťujúcich" (vpravo) 
počet strelených bodov. 

f. Akonáhle je strelených 10 bodov, alebo je odpočítaných 99 sekúnd, po 5 sekundovom 
intervale príde na rad ďalší hráč. 

g. Hráč, ktorý bude mať po ubehnutí časového limitu najviac bodov, vyhráva (skóre 
začne na tabuli blikať). 

h. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

7. Striedavé strely 

a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 7. 

b. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU si zvoľte počet hráčov (P1/P2/P3/P4). 

c. Po zvolení počtu hráčov (1 - 4) stlačte tlačidlo SPUSTIŤ. 

d. Pomocou TLAČIDIEL VÝBERU nastavte dobu trvania hry (30/45/60 sekúnd). 

e. Tlačidlom SPUSTIŤ začnete hru. 

f. „Domáca" svetelná tabuľa zobrazuje číslo hráča, tabuľa „hosťujúcich" počet strelených 
bodov. 

g. Ak sa na tabuli objaví „HOME" (domáci tím), strieľajte do koša „domácich" (vľavo). Za 
každý strelený kôš sa pripočítajú 2 body. Ak sa na tabuli objaví „VISITOR" (hosťujúci 
tím), hráč strieľa do koša „hosťujúcich" (vpravo). Za každý strelený kôš sa pripočítajú 
2 body. 

h. Medzi koncom hry jedného hráča a začiatkom hry hráča ďalšieho je interval 5 sekúnd. 

i. Vyhráva ten, kto nastrieľa čo najviac bodov (skóre začne na tabuli blikať). 
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j. Tlačidlom SPUSTIŤ spustíte hru od začiatku. 

8. Jeden na jedného 

a. Tlačidlom SPUSTIŤ zvoľte hru 8. 

b. Postup je rovnaký ako pri hre 1. Stačí zvoliť hru pre dvoch hráčov. 

POZOR! 

Neautorizované modifikácie trenažéra sú zakázané a môžu viesť k vypovedaniu záruky. 

Prístroj sa riadi pravidlami FCC na základe týchto predpokladov: 

1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé elektronické rušenie. 

2) Toto zariadenie musí byť schopné prijímať akékoľvek rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže 
nepriaznivo pôsobiť na fungovanie prístroja. 

SKLADOVANIE 

Ak chcete basketbalový trenažér zložiť, vyberte poistné kolíky (33) na podperách (6, 8). Zdvihnite 
opierku rampy (11) tak, aby sa rampa dostala do pozície znázornenej na obrázku. 

Vložte poistné kolíky (33) späť do podpier (6, 8) tak, aby ste uzamkli trenažér v zloženej pozícii (pozri 
nákres A) 

VAROVANIE: PRI SKLADANÍ SI DAJTE POZOR NA PRSTY A RUKY. MOHLO BY DÔJSŤ K 
ZRANENIU. 
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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 
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 

mailto:predajnatn@insportline.sk
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 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.  

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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