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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvým použitím a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. 
Zoznámte sa so všetkými varovaniami na štítkoch. Výrobok sa môže mierne líšiť od 
uvedených obrázkov. 

• Dodržujte všetky varovania a odporúčania vrátane predpísaného postupu montáže. Výrobok 
používajte iba na určený účel. 

• Montáž musí zodpovedať uvedenému postupu. Informujte všetkých ďalších používateľov o 
zásadách bezpečnosti. 

• Výrobok držte ďalej od detí a domácich zvierat. Nenechávajte ich bez dozoru ani v blízkosti 
zariadenia. Iba dospelá osoba smie trenažér zostavovať a používať. 

• Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť potrebné, ak máte zdravotné 
komplikácie alebo podstupujete liečbu, ovplyvňujúcu činnosť srdca, krvný tlak alebo hladinu 
cholesterolu. 

• Venujte pozornosť signálom svojho tela. Ak pocítite bolesť alebo iné komplikácie (pnutie na 
hrudi, nepravidelný tep, dýchavičnosť alebo nevoľnosť), okamžite ukončite cvičenie. 
Nesprávne cvičenie môže zapríčiniť vážne zdravotné komplikácie alebo zranenia. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch a dodržte bezpečnostný odstup od 
iných objektov min 0,6 m. Pre ochranu podlahovej krytiny môžete použiť podložku. 

• Vezmite si vhodné športové oblečenie vrátane športovej obuvi. Neberte si príliš voľný odev. 

• Výrobok nepoužívajte vonku. 

• Pred každým použitím skontrolujte prípadné poškodenie alebo opotrebovanie produktu. 
Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice, či sú správne dotiahnuté. V prípade potreby 
dotiahnite. Nikdy nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný produkt. 

• Ak sa objavia ostré hrany, výrobok nepoužívajte. 

• Taktiež trenažér nepoužívajte, ak vydáva neobvyklé zvuky. 

• Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a obmedzovať pohyb používateľa. Výrobok môže 
súčasne požívať iba jedna osoba. 

• Počas nadvihovania a prenášania trenažéra buďte zvlášť opatrný, aby ste si neporanili chrbát. 
Použite len odporúčaný postup a požiadajte ďalšiu dospelú osobu o pomoc. 

• Nevykonávajte neschválenú modifikáciu výrobku. V prípade opravy kontaktujte odborný 
servis. 

• Nosnosť: 110 kg 

• Kategória: HC (podľa normy EN 957) vhodné pre domáce použitie. 

• VAROVANIE: Systém pre monitorovanie tepovej frekvencie (iba ak je ním zariadenie 
vybavené) nemusí byť presný. Preťažovanie pri tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo 
smrť. Ak pocítite nevoľnosť, okamžite ukončite cvičenie! 
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POPIS VÝROBKU 

 

1) Počítač 

2) Predný stojan 

3) Predná krytka 

4) Pravé držadlo 

5) Sedlo 

6) Rozťažné rameno 

7) Pojazdová tyč 

8) Zadný nosník 

9) Stabilizačná pätka 

10) Tlmič 

11) Otočný spojník 

12) Rozťažné rameno 

13) Ľavé držadlo 

14) Predná opierka 

15) Krytka ľavej opierky 

16) Pedálový popruh 

17) Pedál 

18) Úchyt počítača 

19) Varovný štítok 
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Montážne náčinie: 

 
Imbusový kľúč (5 mm) 

 
Imbusový kľúč (5 mm) 

 
Kľúč (13 mm) 

VAROVANIE: Pred začatím používania výrobku sa plne zoznámte so všetkými varovaniami, 
uvedenými na štítkoch a dodržujte ich. 

 

IDENTIFIKAČNÁ LISTINA SPOJOVACIEHO MATERIÁLU 

Túto listinu môžete použiť na identifikáciu spojovacieho materiálu počas montáže. Podložky alebo 
konce skrutiek priložte na kružnice na overenie ich priemeru. Malý meter použite na overenie dĺžky 
skrutiek. 

POZNÁMKA: Dĺžka všetkých skrutiek, okrem tých s rovnou hlavou, je meraná od spodku hlavičky až 
ku koncu drieku. Skrutky s rovnou hlavou sú merané od vrcholu hlavičky až po koniec drieku. 

 

POZNÁMKA Po rozbalení preverte úplnosť a nepoškodenosť všetkých dielov. Preverte, či máte 
potrebné náčinie. 
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Číslo Vzhľad Popis Ks 

49 
 

Skrutka s guľatou hlavou (M5x0.8x12 mm) 2 

51 

 

Skrutka (M8x1.25x15 mm) 8 

53 

 

Skrutka (M8x1.25x25 mm) 2 

36 

 

Veľká podložka (M8) 2 

59 

 

Podložka (M8) 8 

62 

 

Nylonová matica (M8x1.25) 2 

MONTÁŽNE KROKY 

KROK 1 

Položte zostavu hlavného rámu na podlahu podľa obrázku. Pozrite sa na obr. A. Uistite sa, že zub na 
stabilizačnej krytke (5) prilieha do drážky na zadnom nosníku (4). Potom krytku zatlačte na zadný 
nosník (4). Rám pretočte do normálnej polohy a uistite sa, že stabilizačná pätka (6) je plne 
zabezpečená na stabilizačnej krytke (5). 
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KROK 2 

Vsuňte úchyt predného nosníka (28) do predného podstavca (26). Pripevnite úchyt počítača (31) k 
prednému nosníku (28) a potom spojte úchyt počítača (31), predný stojan (26) a predný nosník (28) 
dokopy za použitia skrutiek M8x1.25x15 mm (51) a podložiek M8 (59). Žiadnu zo skrutiek neuťahujte 
plne, pokiaľ nebude pripevnených všetkých šesť skrutiek. 

POZNÁMKA: Buďte mimoriadne opatrný, aby ste pri montáži počítačového úchytu (32) nepoškodili 
rozťažný kábel (39). 

KROK 3 

Prepojte prepojovací kábel (39) s káblom snímača (40). 

 

KROK 4 

Prestrčte pedálový hriadeľ (32) cez otvory na počítačovom úchyte (31). Umiestnite pedálový 
vymedzovač (33) a pedál (34) na každý koniec pedálového hriadeľa (32) a nasuňte ich smerom k 
úchytu počítača (31). Potom pedále (34) zaistite pomocou skrutiek M8x1.25x15 mm (51) a veľkých 
podložiek M8 (36) na oboch koncoch hriadeľa (32). Bude potrebné použiť dva imbusové kľúče pre 
súčasné utiahnutie skrutiek M8x1.25x15 mm (51) na oboch koncoch hriadeľa (32). 

KROK 5 

Odstráňte poistné skrutky (13) z otočného konektora (10). 
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KROK 6 

Rozložte držadlá (17, 18) a rozťažné tyče (14) podľa obrázku. Rozťažné tyče (14) pripevnite k 
otočnému konektoru (10) a zaistite poistnými skrutkami (13). 

KROK 7 

Do počítača (37) vložte AA batériu. Batéria je súčasťou balenia. V ďalšom texte nájdete podrobnejšie 
informácie k ich inštalácii. Spojte prepojovací kábel (39) s počítačom (37). Počítač (37) upevnite na 
určenú plochu (31) pomocou skrutiek M5x0.8x12 mm (49). 

 

KROK 8 

Nasuňte sedlovú zostavu (42, A43) na pojazdovú tyč (1). Umiestnite sedlové zarážky (3) na zadný 
koniec pojazdu (1) pomocou skrutiek M8x1.25x25 mm (53). Taktiež preverte, že zarážky (3) na 
prednej strane pojazdovej tyče (1) sú správne výrobne umiestnené. 

KROK 9 

Nasaďte krytku pojazdu (2) na zadnú stranu pojazdovej tyče (1). 
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POČÍTAČ 

POUŽÍVANIE POČÍTAČA 

ZAPNUTIE: Počítač sa zapne, akonáhle sa pohne sedlo alebo sa stlačí tlačidlo. 

VYPNUTIE: Počítač sa automaticky vypne po 4 minútach neaktivity. 

MODE: Stlačte k výberu zobrazenej funkcie: SCAN, TIME, TOTAL COUNT, COUNT, 
CALORIES. Stlačte a podržte tlačidlo na dve sekundy na vynulovanie všetkých funkcií okrem TOTAL 
COUNT.  

FUNKCIE 

SCAN: Automaticky aktualizuje každú funkciu TIME (ČAS), TOTAL COUNT (TOTÁLNY POČET 
PRÍŤAHOV), COUNT (AKTUÁLNY POČET PRÍŤAHOV) A CALORIES (KALÓRIE) za sebou 
každých 6 sekúnd. 

TIME: Zobrazí uplynulý čas od 00:01 do 99:59 (minúty:sekundy) 

TOTAL COUNT: Zobrazí totálny počet príťahov od 0 do 9 999 príťahov. Počet je uložený počas 
vypínania počítača. 

COUNT: Zobrazí počet aktuálnych príťahov od 0 do 9 999 príťahov. 

CALORIES: Zobrazí spálené kalórie od 0 do 9 999 Kcal. Kalórie sú vypočítané pre priemerného 
používateľa a mali by byť len ako porovnanie medzi jednotlivými cvičeniami. 

POZNÁMKA: TOTAL COUNT sa vynuluje pri výmene batérie. 

 

AKO VLOŽIŤ A VYMENIŤ BATÉRIU 

1. Otvorte kryt batérie na zadnej časti počítača. 

2. Počítač je napájaný jednou AA batériou. Batéria je súčasťou balenia. Riaďte sa podľa obrázku 
počas výmeny batérie.  

POZNÁMKA: Nepoužívajte inú ako alkalickú batériu. 

Neodporúča sa používať dobíjaciu batériu. 

Nevhadzujte batériu do ohňa. 

Po uplynutí životnosti sa batérie zbavte šetrne k životnému prostrediu a v 
súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. 
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INŠTRUKCIE K POUŽÍVANIU 

NASTAVENIE ZÁŤAŽE 

Záťaž sa upraví otočením regulačným gombíkom na vrchole tlmiča. Záťaž je možné nastaviť od 1 
(najnižší odpor) po 12 (najvyšší odpor). 

VAROVANIE: Tlmič je horúci po pár minútach používania.  

 

NASTAVENIE POPRUHU PEDÁLA 

Môžete zmeniť polohu pedálového popruhu (35) do vrchnej polohy pedála (34) ako je ukázané na 
obrázku. Prestrčte pedálový popruh (35) otvorom na spodku pedála (34) a potom prevlečte pás pedála 
(35) cez oceľový krúžok. Zasuňte oceľový krúžok dole oproti pedála (34). Prestrčte pedálový popruh 
(35) otvorom v pedále (34) na druhej strane z prednej časti, ako je znázornené na obrázku, a potom 
koniec pedálového popruhu (35) vysuňte a pripojte koniec pedálového popruhu (35) do pracky pre 
nastavenie dĺžky. 

 

ÚDRŽBA 

1. Bezpečnosť zariadenia môže byť udržaná iba pravidelnou údržbou zariadenia. Pravidelne 
kontrolujte, či nie sú časti poškodené alebo opotrebované. Osobitnú pozornosť venujte: 

2. Zatiahnite za držadlá (17,18) a overte, či tlmič (22) kladie odpor. 
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3. Vyčistite koľajnicu pojazdovej tyče (1) handričkou. 

4. Skontrolujte, či sú všetky matice a skrutky riadne utiahnuté. Poškodené súčiastky ihneď 
vymeňte. Utiahnite všetky povolené matice a skrutky. 

5. Je zodpovednosťou používateľa vykonávať základnú údržbu. 

6. Opotrebované a poškodené časti musia byť okamžite vymenené. Nepoužívajte trenažér, 
pokiaľ nie je úplne v poriadku. 

7. Používajte len originálne súčiastky k oprave a údržbe. 

8. Čistite trenažér po každom použití. 

SKLADOVANIE 

1. Skladujte trenažér na suchom a čistom mieste. 

2. Neposúvajte trenažér pomocou sedla. Pre prenos používajte zadný a predný nosník. 
Pohyblivé sedlo Vám môže priškripnúť ruku alebo prsty. 

3. Aby ste sa vyhli poškodeniu elektroniky, prosím vyberte batérie zo zariadenia, ak ho nebudete 
používať dlhšie ako 1 rok.  

SKLADANIE ZARIADENIA 

Nasledujte tieto kroky k zloženiu trenažéra, ako je zobrazené na obrázkoch. 

A. Posuňte sedlo (42) na predok pojazdovej tyče (1). Odstráňte poistnú skrutku (13) z otočného 
konektora (10). 

B. Otočte pravé a ľavé držadlo (17,18) dozadu. Potom zložte rozťažné ramená (14) smerom 
dopredu. 

C. Uzamknite držadlá v zloženej polohe zaskrutkovaním poistnej skrutky (13) do otočného 
konektora (10). Potom uložte trenažér na potrebné miesto.  

D. Trenažér môžete postaviť podľa obrázku D.  

POZNÁMKA: Dávajte pozor na prsty počas rozkladania a skladania trenažéra.  

 
 

 

 

ZAHRIEVANIE A SKĽUDNENIE 

ZAHRIEVANIE 

Zahrievacie cviky pripravia Vaše telo na záťaž a znižujú riziko úrazu počas cvičenia. Cviky 
vykonávajte po dobu od 2 do 5 minút pred začiatkom posilňovania alebo aerobiku. Vykonávajte cviky, 
ktoré zvýšia Vašu srdcovú činnosť a zahrejú zaťažované svaly. Cviky môžu obsahovať: rýchlu chôdzu, 
jogging atď. 
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PREŤAHOVANIE 

Pretiahnite svaly po dokončení zahrievania. Svaly sa preťahujú lepšie vďaka zohriatym svalom čo 
znižuje riziko úrazu. Preťahovanie svalu by malo trvať od 15 – 30 sekúnd. 

POZNÁMKA: PRED ZAČIATKOM AKÉHOKOĽVEK TRÉNINGOVÉHO PROGRAMU SA PORAĎTE 
SO SVOJÍM PRAKTICKÝM LEKÁROM. 

POČAS PREŤAHOVANIA SA NEPREHÝBAJTE! 

 

Pretiahnutie spodnej časti tela 

 

Preťahovanie zadných partií 

 

Preťahovanie sa na podlahe 

 

Predklon nad rozkrokom 

SKĽUDNENIE 

Zmysel skľudnenia je navrátiť telo do pôvodného stavu. Správne upokojenie pomaly zníži Vašu 
srdcovú činnosť a teplotu. 

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 
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zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

NÁKRES PRODUKTU 
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POPIS DIELOV 

Číslo Názov Počet Číslo Názov Počet 

1 Pojazdová tyč 1 35 Pedálový popruh 2 

2 Krytka pojazdovej tyče 1 36 Veľká podložka (M8)  2 

3 Sedlová zarážka 4 37 Počítač 1 

4 Zadný stojan 1 38 Vsuvka 1 

5 Krytka nosníka 1 39 Prepojovací kábel 1 

6 Pätka nosníka 1 40 Kábel snímača 1 

7 Nosníková doska 3 41 Magnet 1 

8 Nosník držadiel 1 42 Sedlo 1 

9 Snímačová doska 1 43 Pojazd sedla  1 

10 Otočný konektor 1 44 Valec 4 

11 Puzdro 2 45 Guľatá zdierka (25 mm) 2 

12 Zarážka 2 46 Matica (M10) 2 

13 Poistná skrutka 2 47 Skrutka (M2.9x10mm) 4 

14 Rozťažné rameno 2 48 
Vlnitá podložka (20 x 23.5 x 
0.5 mm) 

4 

15 Puzdro rozťažného ramena 4 49 Skrutka (M5 x 0.8 x 12 mm) 4 

16 Veľká podložka (M12) 2 50 Skrutka (M6 x 1 x 15 mm) 4 

17 Ľavé držadlo 1 51 Skrutka (M8 x 1.25 x 15 mm) 8 

18 Pravé držadlo 1 52 Skrutka (M8 x 1.25 x 20 mm) 8 

19 Poistná krytka 2 53 Skrutka (M8 x 1.25 x 25 mm) 6 

20 Penový úchop 2 54 Skrutka (M8 x 1.25 x 50 mm) 2 

21 Krytka držadiel 2 55 Skrutka (M8 x 1.25 x 30 mm) 4 

22 Tlmič 1 56 Skrutka (M8 x 1.25 x 41 mm) 2 

23 Podkladová doska 1 57 Skrutka (M10 x 1.5 x 120 mm) 1 

24 Predná krytka 1 58 Podložka (M6) 4 

25 Puzdro 1 59 Podložka (M8) 26 

26 Predný stojan 1 60 Podložka (M10) 2 

27 Krúžok 1 61 Pružná podložka (M8) 10 

28 Predný nosník 1 62 Nylonová matica (M8 x 1.25) 10 

29 Krytka stojana 1 63 Nylonová matica (M10 x 1.5)  3 

30 Krytka stojana 1 64 Imbusový kľúč (5 mm) 2 

31 Úchyt počítača 1 65 Kľúč (13 mm) 1 

32 Pedálový hriadeľ 1 66 Manuál 1 

33 Pedálový vymedzovač 2 67 Varovanie 1 

34 Pedál 2 68 Skrutka (M3.5 x 15 mm) 5 
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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. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 
produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškodením 

• opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    
mechanizmy, atď.) 

• neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahmi 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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• 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 poruchou 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 poruchy, 
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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy 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 chybný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, 
prípadne výmeny chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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 chybného 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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