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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím výrobku a uschovajte si ho pre budúcu 
potrebu. Vzhľad výrobku sa môže mierne líšiť od použitých obrázkov. Výrobca si ponecháva 
právo výrobok pozmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

• Dodržujte všetky bezpečnostné zásady a dbajte na všetky varovania. Výrobok používajte iba 
na určený účel. 

• Pred cvičením vykonajte zahrievacie cviky, aby ste znížili riziko poranenia svalov. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný 
servis. 

• Pravidelne kontrolujte správne dotiahnutie všetkých skrutiek a matíc. Pravidelne tiež 
kontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie všetkých dielov. Poškodený alebo 
opotrebovaný produkt sa nesmie používať. 

• Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nejedná sa o hračku. Určené len dospelým 
užívateľom 

• Montáž môže vykonávať len dospelá osoba. 

• Na cvičenie si oblečte vhodný športový odev a obuv. Neberte si príliš voľné šatstvo, ktoré sa 
môže ľahko zachytiť. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a pevný povrch. Okolo zariadenia zachovajte 
bezpečnostný odstup min 0,6 m od ďalších objektov 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Iba jedna osoba smie zariadenie používať v danej chvíli. Žiadna nastaviteľná časť nesmie 
vyčnievať a obmedzovať používateľov pohyb. 

• Ak je zariadenie v prevádzke, mali by prizerajúce osoby dodržať bezpečný odstup. 

• Pred začatím cvičenia vec najprv konzultujte s lekárom. Je to zvlášť vhodné, ak ste starší ako 
35 rokov alebo ak máte zdravotné komplikácie. Pozorujte telesné signály. Ak sa necítite dobre 
alebo sa dostavia iné komplikácie, necvičte. Neprepínajte sa a vždy cvičte rozumne. 

• Hmotnosť záťažového kolesa: 5 kg 

• Max. hmotnosť užívateľa: 120 kg 

• Kategória: HC (podľa normy EN957) vhodné pre domáce použitie. 

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

 

 



5 

 

ZOZNAM DIELOV 

Č. Názov Počet 

1 Hlavný rám 1 

2 Predný nosník 1 

3 Zadný nosník 1 

4 Zadná koncovka 2 

5 Vratová skrutka M8xL74 4 

6 Oblúková podložka ø8.5x1.5x ø25xR33.5 10 

7 Klobúková matica M8 4 

8 Kľuka 1 

9L/R Pedál 1/1 

10 Predná koncovka 2 

11 Kábel snímača 1 

12 Adaptér 1 

13 Prepojovací kábel 1 

14 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8x16 6 

15 Objímka sedlovky 1 

16 Ručná hviezdicová matica 1 

17 Predný stĺpik 1 

18 Sedlo 1 

19 Horizontálny diel sedlovky 1 

20 Kábel snímača tepu 2 

21 Penové držadlo 2 

22 Záslepka 2 

23 Krížová skrutka 4 

24 Pružná podložka D8x1.5 2 

25 Držadlá 1 

26 Počítač 1 

27 Štvorcová koncovka 2 

28 Sedlovka 1 

29 Ručná hviezdicová skrutka 1 

30 U-vsuvka 1 

31 Rovná podložka D10 1 

32 Podložka 4 

POZNÁMKA: Montážne komponenty sú väčšinou dodané v rozloženom stave. Niektoré časti sú však 
už predinštalované ako celé montážne celky. Zohľadnite tento fakt v priebehu vybaľovania a počas 
montáže. Ponechajte si montážne inštrukcie k ďalšiemu nahliadnutiu vrátane možných poznámok. 
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MONTÁŽNE KROKY 

POZNÁMKA: 

• Pre montáž si vymedzte dostatok voľného priestoru a použite zodpovedajúce náradie. Najprv 
sa uistite, že nič nechýba. 

• Pre väčšiu bezpečnosť požiadajte minimálne jednu ďalšiu dospelú osobu o asistenciu. 

• Montáž smie vykonávať výhradne dospelá osoba. 

KROK 1 

• Pripevnite predný nosník (2) a zadný nosník (3) k hlavnému rámu (1) a zaistite pomocou 
vratových skrutiek (5), oblúkových podložiek (6) a klobúkových matíc (7) podľa obrázku nižšie. 

 

KROK 2 

• Pripevnite ľavý a pravý pedál (9L/R) ku kľukám. 

• Pedále sú označené: L - ľavý, R - pravý. Pre správne upevnenie točte ľavým pedálom proti 
smeru hodinových ručičiek a pravým po smere hodinových ručičiek. 

• Pred každým cvičením preverte správne utiahnutie pedálov, aby ste zamedzili poškodeniu 
zariadenia alebo úrazu. 
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KROK 3 

• Vsuňte sedlovku (28) do rámu (1) a zaistite ručnou hviezdicovou skrutkou (29) v požadovanej 
výške. 

• Pripevnite vodorovný diel sedlovky (19) k sedlovke (28) a zaistite rovnou podložkou (31) 
a ručnou hviezdicovou maticou (16). Potom pripevnite sedlo (18) k vodorovnému dielu 
sedlovky (19). 

• VAROVANIE: Pred každým cvičením sa uistite, že sedlo je pevne spojené s vodorovným 
dielom sedlovky. Zvýšite tak vlastnú bezpečnosť. 

 

KROK 4 

• Spojte kábel (13) s káblom snímača (11). Potom upevnite predný stĺpik (17) k hlavnému rámu 
(1) pomocou skrutiek s vnútorným šesťhranom (14) a oblúkových podložiek (6). 
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KROK 5 

• Prestrčte káble snímača tepu (20) cez otvor stĺpika (17) a povytiahnite ich nad úchyt počítača. 

• Pripevnite držadlá (25) k stĺpiku (17) pomocou skrutky (14), pružnej podložky (24) a oblúkovej 
podložky (6). 

 

KROK 6 

• Spojte tepové káble (20) a kábel (13) s káblami, ktoré vychádzajú z počítača (26). Potom 
pripevnite počítač na držiak na vrchole stĺpika (17) a zaistite pomocou krížovej skrutky (23), 
podložky (32) podľa obrázku nižšie. 
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UŽÍVATEĽSKÉ INŠTRUKCIE 

Cvičenie na tomto zariadení Vám môže poskytnúť množstvo výhod, vrátane dobrej fyzickej kondície, 
tvarovanie svalov a (v kombinácii s riadenou diétou) tiež úbytok váhy. 

ZAHRIEVACIA FÁZA 

Táto fáza má pripraviť Vaše telo na nadchádzajúcu záťaž, aby sa eliminovalo riziko vzniku svalových 
kŕčov. Odporúča sa zahriať cvičením po dobu troch až piatich minút a až potom pristúpiť k 
preťahovaniu. Tieto aktivity by mali zrýchliť tep srdca a zahriať svaly. Môžete tiež napríklad vykonávať 
rýchlu chôdzu, rekreačný beh, skoky alebo beh na mieste. 

PREŤAHOVANIE 

Naťahovacie cviky sú nemenej dôležité, ak je už svalstvo zahriate. Môžete ich opakovať tiež na konci 
cvičebnej fázy. Vyššia teplota svalov zvyšuje ich pružnosť a znižuje riziko vzniku kŕčov. Naťahujte sa 
15 – 30 sekúnd a príliš sa nevykrucujte do strán. Pred cvičením vec konzultujte s lekárom. 

 

Bočné náklony 

 

Predklony 

 

Vonkajšie strany stehien 

 

Vnútorné strany stehien 

 

Lýtka a Achillove šľachy 

 

CVIČEBNÁ FÁZA 

V tejto fáze dochádza k výdaju energie a k námahe. Po pravidelnom cvičení by sa ale svaly na 
nohách mali stať pružnejšími. Pre správnosť cvikov udržujte rovnomerné tempo. Miera cvičenia by 
mala byť natoľko dostatočná, aby zvýšila srdcový tep do zóny podľa grafu nižšie. 
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FÁZA UKĽUDNENIA 

Účelom tejto fázy je opätovne upokojiť Váš organizmus. Je to v podstate oddych na konci cvičebnej 
fázy. Správne upokojenie zmierni srdcový tep a zrovná krvný obeh. 

SPRÁVNE DRŽANIE TELA 

Pri tréningu môžete buď udržiavať vzpriamenú pozíciu, alebo si môžete oprieť predlaktia o držadlá. 
Počas šliapania by ste nemali dolné končatiny prepínať. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mala byť 
noha mierne pokrčená v kolene. Hlavu udržujte v rovine s chrbticou, minimalizujete tak bolestivosť 
krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynulo a rytmicky. 

OVLÁDACIE INŠTRUKCIE 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

START/STOP 

• Spúšťa a prerušuje cvičenie. 

• Spúšťa a ukončuje meranie telesného tuku. 

• Len v stave stop. Podržaním na tri sekundy zmažete funkčné 
hodnoty späť na nulu. 

DOWN (DOLE) 
• Zníženie hodnôt parametrov (čas, vzdialenosť atď.). Počas cvičenia 

slúži na zníženie záťaže. 

UP (HORE) 
• Zvýšenie hodnôt parametrov. Počas cvičenia slúži na zvýšenie 

záťaže. 

ENTER • Potvrdenie požadovanej hodnoty alebo režimu. 

TEST 
• Stlačením vstúpite do kondičnej testovacej funkcie, ak systém 

zaznamená srdcový tep. Výsledok bude zobrazený symbolom na 
škále od 1 do 6. F1 je najlepší výsledok a F6 najhorší. 

MODE 
• Prepínanie zobrazenia z RPM (otáčky/min.) Do SPEED (rýchlosť), z 

ODO (odometer) do DIST. (vzdialenosť), z WATT (watty) do 
CALORIES (spálené kalórie) priamo počas cvičenia. 



11 

 

VOĽBA CVIČENIA 

Po spustení použite tlačidlá UP alebo DOWN pre voľbu a potom stlačte ENTER pre vstup do 
zvoleného režimu. 

NASTAVENIE CVIČEBNÝCH PARAMETROV 

Po voľbe požadovaného programu môžete nastaviť niekoľko parametrov pre zodpovedajúci výsledok. 

CVIČEBNÉ PARAMETRE: TIME (ČAS) / DISTANCE (VZDIALENOSŤ) / CALORIES (KALÓRIE) / 
AGE (VEK). 

POZNÁMKA: 

• Určité parametre sa v niektorých programoch nastaviť nedajú. 

• Nie je možné súčasne nastaviť čas a vzdialenosť. 

Po voľbe programu stlačte ENTER a parameter TIME (čas) začne blikať. 

Tlačidlami UP alebo DOWN nastavte hodnotu. Potvrďte tlačidlom ENTER. 

Blikajúca výzva sa prepne do ďalšieho parametra. Pokračujte opäť tlačidlami UP alebo DOWN. Potom 
stlačte START/STOP pre zahájenie cvičenia. 

CVIČEBNÉ PARAMETRE: 

PARAMETER 
ROZSAH 

ZOBRAZENIA 
PREDNASTAV. 

HODNOTA 

PRÍRASTOK/ 
ÚBYTOK 

POPIS 

TIME 

(ČAS) 
0:00~99:00 00:00 +/-1:00 

• Ak sa počíta od hodnoty 
0:00, počíta sa čas 
vzostupne. 

• Ak je čas na 1:00 alebo 
5:00~99:00, bude sa 
odpočítavať k nule. 

DISTANCE 

(VZDIALENOSŤ) 
0.00~999.0 0.00 +/-1.0 

• Ak sa počíta od hodnoty 
0.0, je počítanie 
vzostupné. 

• Ak je vzdialenosť na 1.0 
~ 9990, odpočítava sa 
smerom k nule. 

CALORIES 

(KALÓRIE) 
0~9950 0 +/-5 

• Ak sa počíta od stavu 0, 
je počítanie vzostupné. 

• Ak sú kalórie na 5.0 ~ 
9995, odpočítavajú sa k 
nule. 

WATT 

(WATTY) 
10~350 100 +/-10 

WATTY sa dajú nastaviť iba v 
režime riadenia wattov. 

AGE 

(VEK) 
10~99 30 +/-1 

Cieľový srdcový tep je 
založený na veku užívateľa. 
Ak tep dosiahne svoje 
prednastavené hodnoty, 
začne jeho hodnota blikať v 
rámci programu (P1 - P9). 
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PROGRAMY 

MANUÁLNY PROGRAM 

Zvoľte MANUAL pomocou tlačidiel UP alebo DOWN a potom stlačte ENTER. Prvý parameter 
(TIME/ČAS) začne blikať a Vy môžete upraviť hodnotu parametra tlačidlom UP alebo DOWN. Stlačte 
ENTER pre uloženie hodnoty a pre prechod do nastavenia ďalšieho parametra. 

Ak používateľ zadá cieľový čas cvičenia, nie je už možné nastaviť parameter vzdialenosti. 

Nastavte všetky parametre. Tlačidlom START/STOP spustite cvičenie. 

POZNÁMKA: Ak odpočet niektorého parametra dôjde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví sa. 
Tlačidlom START/STOP môžete pokračovať ďalej pre dosiahnutie zatiaľ neukončených parametrov. 

PREDNASTAVENÉ PROGRAMY 

Je prednastavených celkom 8 profilových programov. Každý programový profil má 16 úrovní záťaže. 

Zadanie parametrov prednastavených programov: 

Zvoľte jeden z prednastavených programov tlačidlom UP alebo DOWN. Potom stlačte ENTER. Prvý 
parameter (TIME/ČAS) začne blikať a jeho hodnota sa dá upraviť tlačidlami UP alebo DOWN. Stlačte 
ENTER pre uloženie hodnoty a pre prechod na nastavenie ďalšieho parametra. 

Ak používateľ zadá cieľový čas cvičenia, nie je už možné nastaviť parameter vzdialenosti. 

Nastavte všetky parametre. Tlačidlom START/STOP spustite cvičenie. 

POZNÁMKA: Ak odpočet niektorého parametra dôjde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví sa. 
Tlačidlom START/STOP môžete pokračovať ďalej pre dosiahnutie zatiaľ neukončených parametrov. 

WATTOVÝ PROGRAM 

Zvoľte WATT CONTROL PROGRAM pomocou tlačidiel UP alebo DOWN a potom stlačte ENTER. 
Prvý parameter (TIME/ČAS) začne blikať a Vy môžete upraviť hodnotu parametra tlačidlom UP alebo 
DOWN. Stlačte ENTER pre uloženie hodnoty a pre prechod do nastavenia ďalšieho parametra. 

Ak používateľ zadá cieľový čas cvičenia, nie je už možné nastaviť parameter vzdialenosti. 

Nastavte všetky parametre. Tlačidlom START/STOP spustite cvičenie. 

POZNÁMKA: Ak odpočet niektorého parametra dôjde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví sa. 
Tlačidlom START/STOP môžete pokračovať ďalej pre dosiahnutie zatiaľ neukončených parametrov. 

Počítač sám upraví mieru záťaže s ohľadom na rýchlosť pre udržanie stabilnej wattovej hodnoty. 
Tlačidlami UP a DOWN je potom možné túto hodnotu upraviť v priebehu cvičenia. 

PROGRAM MERANIA TELESNÉHO TUKU 

Zadanie parametrov pre meranie telesného tuku: 

Zvoľte BODY FAT pomocou tlačidiel UP alebo DOWN a potom stlačte ENTER. 

Zobrazí sa „MALE" (muž) a Vy môžete pohlavie zmeniť tlačidlami UP alebo DOWN. Stlačte ENTER 
pre uchovanie dát a pre prechod k ďalším parametrom. 

Začne blikať údaj „175" ako prednastavený údaj telesnej výšky. Výšku môžete opäť upraviť tlačidlami 
UP alebo DOWN. Stlačte ENTER pre uloženie dát a pre prechod k ďalším parametrom. 

Začne blikať hodnota „75" ako prednastavená hmotnosť užívateľa. Tlačidlami UP alebo DOWN opäť 
hmotnosť upravíte. Stlačte ENTER pre uloženie hodnôt a pre prechod k ďalším údajom. 

Začne blikať hodnota „30" ako prednastavený vek používateľa. Vek sa dá opäť upraviť tlačidlami UP 
alebo DOWN. Tlačidlom ENTER hodnoty uložíte. 

Stlačte START/STOP pre začatie merania a pevne sa chopte tepových držadiel. 
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Po 15 sekundách displej zobrazí percentuálnu hodnotu telesného tuku, BMR (základnú metabolickú 
hodnotu), BMI (index telesnej hmotnosti) a typ postavy. 

TYPY POSTAV: Rozlišuje sa celkom 9 typov postavy podľa vypočítaného telesného tuku. 
 

Typ Percentuálna hodnota tuku 
(od – do) 

1 5 – 9% 

2 10 – 14% 

3 15 – 19% 

4 20 – 24% 

5 25 – 29% 

6 30 – 34% 

7 35 – 39% 

8 40 – 44% 

9 45 – 50% 

POZNÁMKA: Stlačte START/STOP pre návrat do hlavného zobrazenia. 

CIEĽOVÁ HODNOTA SRDCOVÉHO TEPU 

Nastavenie hodnôt cieľového srdcového tepu: 

Zvoľte TARGET H.R. pomocou tlačidiel UP alebo DOWN a potom stlačte ENTER. Prvý parameter 
(TIME/ČAS) začne blikať a Vy môžete upraviť hodnotu parametra tlačidlom UP alebo DOWN. Stlačte 
ENTER pre uloženie hodnoty a pre prechod do nastavenia ďalšieho parametra. 

Ak používateľ zadá cieľový čas cvičenia, nie je už možné nastaviť parameter vzdialenosti. 

Nastavte všetky parametre. Tlačidlom START/STOP spustite cvičenie. 

POZNÁMKA: 

• Ak hodnota tepu bude nad alebo pod (+/-5) voči cieľovej tepovej hodnote, upraví zariadenie 
záťaž automaticky. Každých 20 sekúnd sa údaj preverí a záťaž zníži alebo zvýši. Každá miera 
záťaže predstavuje dve úrovne záťaže. 

• Ak odpočet niektorého parametra dôjde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví sa. Tlačidlom 
START/STOP môžete pokračovať ďalej pre dosiahnutie zatiaľ neukončených parametrov. 

PROGRAM MERANIA SRDCOVÉHO TEPU 

Sú celkom tri možnosti voľby cieľového tepu: 

P10 – 60% Cieľová hodnota=60% podľa (220-vek) 

P11 – 75% Cieľová hodnota=75% podľa (220-vek) 

P12 – 85% Cieľová hodnota=85% podľa (220-vek) 

Zadanie parametrov pre meranie srdcového tepu: 

Zvoľte jeden z programov merania srdcového tepu tlačidlami UP alebo DOWN. Potom stlačte ENTER. 
Prvý parameter (TIME/ČAS) začne blikať a Vy môžete upraviť hodnotu parametra tlačidlom UP alebo 
DOWN. Stlačte ENTER pre uloženie hodnoty a pre prechod do nastavenia ďalšieho parametra. 

Ak používateľ zadá cieľový čas cvičenia, nie je už možné nastaviť parameter vzdialenosti. 

Nastavte všetky parametre. Tlačidlom START/STOP spustite cvičenie. 

POZNÁMKA: 
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• Ak hodnota tepu bude nad alebo pod (+/-5) voči cieľovej tepovej hodnote, upraví zariadenie 
záťaž automaticky. Každých 20 sekúnd sa údaj preverí a záťaž zníži alebo zvýši. Každá miera 
záťaže predstavuje dve úrovne záťaže. 

• Ak odpočet niektorého parametra dôjde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví sa. Tlačidlom 
START/STOP môžete pokračovať ďalej pre dosiahnutie zatiaľ neukončených parametrov. 

UŽÍVATEĽSKÝ PROGRAM 

Je možné voliť celkom zo štyroch užívateľských programov (USER PROGRAM), označených U1 – 
U4. 

Užívateľské programy umožňujú zadať vlastný program, ktorý sa dá okamžite použiť. 

Zadanie parametrov užívateľského programu: 

Zvoľte USER pomocou tlačidiel UP alebo DOWN a potom stlačte ENTER. Prvý parameter 
(TIME/ČAS) začne blikať a Vy môžete upraviť hodnotu parametra tlačidlom UP alebo DOWN. Stlačte 
ENTER pre uloženie hodnoty a pre prechod do nastavenia ďalšieho parametra. 

Ak používateľ zadá cieľový čas cvičenia, nie je už možné nastaviť parameter vzdialenosti. 

Nastavte všetky parametre. Tlačidlom START/STOP spustite cvičenie. 

Akonáhle sú nastavené požadované parametre, zobrazí sa úroveň 1. Tlačidlami UP alebo DOWN 
upravíte hodnoty. Potom stlačte ENTER. Dokončite tak nastavenie všetkých 10 úrovní. Tlačidlom 
START/STOP zahájite cvičenie. 

Ak odpočet niektorého parametra dôjde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví sa. Tlačidlom 
START/STOP môžete pokračovať ďalej pre dosiahnutie zatiaľ neukončených parametrov. 

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 prijatý 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 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

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

mailto:predajnake@insportline.sk
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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: 
 


