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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Manuál si prečítajte ešte pred prvým použitím a ponechajte si ho pre budúce nahliadnutie. 
Špecifikácia produktu sa môže mierne líšiť od uvedených obrázkov a môže byť výrobcom 
pozmenená bez predchádzajúceho varovania. 

• Dodržujte všetky bezpečnostné zásady pre zvýšenie vlastnej bezpečnosti. Výrobok používajte 
iba na určený účel. 

• Pred cvičením vykonávajte zahrievacie cviky, aby ste zamedzili svalovým kŕčom. 

• Na montáž sú potrebné minimálne dve dospelé osoby. 

• Premazanie pohyblivých častí sa odporúča raz ročne. 

• Nevykonávajte nedovolené úpravy. Za účelom opravy kontaktujte odborný servis. 

• Pravidelne kontrolujte všetky skrutky a matice. Musia byť správne dotiahnuté. Pravidelne 
kontrolujte zariadenie ohľadom poškodenia alebo opotrebenia. Poškodený alebo 
opotrebovaný výrobok nikdy nepoužívajte. 

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

• Montáž môže vykonávať len dospelá osoba. 

• Na cvičenie si vezmite vhodný športový odev a topánky. Neberte si príliš voľné odevy, ktoré sa 
ľahko zachytia. Nikdy necvičte naboso. 

• Výrobok umiestnite iba na rovný, čistý a suchý povrch. Zachovajte bezpečnostný odstup od 
iných objektov minimálne 0,6 m. 

• Produkt nepoužívajte vonku. 

• Cvičte rozumne a udržujte rovnováhu. 

• Medzi pohyblivé diely nevkladajte prsty ani iné predmety. 

• Iba jedna osoba smie cvičiť v daný čas. Žiadny nastaviteľný diel nesmie vyčnievať a 
obmedzovať pohyb užívateľa. 

• Prizerajúce osoby by mali zachovať dostatočnú bezpečnostnú vzdialenosť od zariadenia. 

• Pred začatím cvičenia sa poraďte s lekárom. Je to obzvlášť dôležité, ak ste starší ako 35 
rokov alebo ak máte zdravotné problémy. Pozorujte telesné signály. Ak pocítite nevoľnosť 
alebo iné komplikácie, okamžite prestaňte cvičiť. Neprepínajte sa a cvičte rozumne. 

• Hmotnosť záťažového kolesa: 5 kg 

• Dĺžka kroku: 330 mm 

• Max. hmotnosť užívateľa: 120 kg 

• Kategória: HC (podľa normy EN957) vhodné pre 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! 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 
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ZOZNAM DIELOV 

Č. Popis Ks 

1 Hlavný rám 1 

2 Stĺpik 1 

3 Predný nosník 1 

4 Zadný nosník 1 

5L/R Pedálový nosník 1 

6L/R Pohyblivé rameno 1 

7L/R Držadlo 1 

8 Úchyt držadiel 1 

9 Počítač 1 

10L/R Pedál 1 

11 Koncovka predného nosníka 2 

12 Vratová skrutka M8x76 4 

13 Oblúková podložka ø20xø8.5xR30 10 

14 Uzavretá matica M8 4 

15 Koncovka zadného nosníka 2 

16 Skrutka s vnútorným šesťhranom M8x16 10 

17 Ovládač záťaže 1 

18 Prepojovací kábel 1 

19 Záťažový kábel 1 

20 Kábel snímača 1 

21 Krížová skrutka M5x55 1 

22 Kľuka 1 

23 Krytka S14 4 

24 Skrutka M8x15 2 

25 Rovná podložka ø8.2xø32x2 2 

26 Puzdro ø32x2.5 6 

27 Hriadeľ 1 

28 Guľatá krytka ø28x1.5 2 

29 Štvorcová krytka 40x20x1.5 4 

30 Skrutka M8x55 2 

31 Rovná podložka d8x1.5 2 

32 Nylonová matica M8 2 

33 Skrutka M10x45 4 

34 Rovná podložka d10x1.5 6 

35 Nylonová matica M10 6 
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36 Krytka S17 4 

37 Skrutka M10x50 2 

38L/R Závesná skrutka 1 

39 Puzdro ø24x20xø16.1 4 

40L/R Spojník 1 

41 Pružná podložka ø13xB2 2 

42L/R Nylonová matica 1 

43 Krytka S19 2 

44 Oblúková podložka ø20xd8.5xR12.5 4 

45 Podložka D17x0.3 2 

46 Záslepka 2 

47 Penové obloženie 2 

48 Penové obloženie 2 

49 Guľatá krytka ø25x1.5 2 

50 Tepový kábel 2 

51 Skrutka M8x30 2 

52 Pružná podložka D8 18 

53 Kryt svorky 1 

54 Vlnitá podložka ø20xø28x0.3 2 

55 Krížová skrutka M4x12 2 

56 Podložka 1 

57 Krytka S13 2 

58 Puzdro ø14xø10x10.1 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. 

MONTÁŽNE KROKY 

POZNÁMKA: 

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

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

• Montáž smie vykonávať výhradne dospelá osoba. 
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KROK 1 

• Pripevnite predný a zadný nosník (3 a 4) k hlavnému rámu (1) pomocou vratových skrutiek 
(12), pružných podložiek (52), oblúkových podložiek (13) a uzavretých matíc (14). 

 

KROK 2 

• Spojte prepojovací kábel (18) s káblom snímača (20) a potom spojte kábel ovládača záťaže 
(17) s háčikom záťažového kábla (19) podľa obrázku A. Nakoniec upevnite stĺpik (2) k 
hlavnému rámu (1) pomocou skrutiek (16) , pružných podložiek (52) a oblúkových podložiek 
(13). 
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KROK 3 

• Prevlečte hriadeľ (27) cez stĺpik (2) a priložte vlnité podložky (54). Potom nasaďte ľavé 
pohyblivé rameno (6L) na ľavú stranu hriadeľa (27). Zaistite rovnou podložkou (25), pružnou 
podložkou (52) a skrutkou (24). Zatiaľ neuťahujte. 

• Pripevnite ľavý nosník pedála (5L) ku kľuke (22) pomocou ľavej závesnej skrutky (38L), 
podložky (45), pružnej podložky (41) a nylonovej matice (42L). Zatiaľ neuťahujte. 

• Pripevnite ľavé pohyblivé rameno (6L) k ľavému pedálovému nosníku (5L) pomocou skrutky 
(30), rovnej podložky (31) a nylonovej matice (32). Utiahnite skrutku (24), skrutku (30) a 
nylonovú maticu (42L). Nasaďte krytky (23, 57, 43 a 36). 

• To isté opakujte pre pravú stranu. 

• Riadne upevnite pedále (10L/R) v pedálových nosníkoch (5L/R) pomocou skrutiek (33), 
podložiek (34) a nylonových matíc (35). 
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KROK 4 

• Prevlečte tepový kábel (50) cez otvor stĺpika (2). Povytiahnite ho von z otvoru nad držiak 
počítača na vrchole stĺpika (2). Upevnite úchyt držadiel (8) k stĺpiku (2) pomocou skrutiek (51) 
a pružných podložiek (52). Riadne umiestnite krytku svorky (53). 

• Pripevnite ľavé a pravé držadlo (7L/R) ku pohyblivým ramenám (6L/R) a zaistite pomocou 
skrutiek (16), pružných podložiek (52) a oblúkových podložiek (44). 
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KROK 5 

• Spojte prepojovací kábel (18) a tepový kábel (50) s príslušnými káblami počítača (9). Nasaďte 
počítač (9) do držiaka (2) a zaistite krížovými skrutkami (55). 

 

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

• Skladujte iba na suchom a čistom mieste. 

• Počas prenášania nechytajte pohyblivé časti. Vždy sa chopte rámu. Pohyb dielov by mohol 
poraniť Vaše prsty. 

• Pred dlhodobým skladovaním vyberte batérie. 

• Čistite absorpčnou utierkou. 

• Pravidelne kontrolujte utiahnutie skrutiek a matíc. 

• Vykonávajte pravidelnú údržbu. 

• Bezodkladne vymeňte poškodené alebo opotrebované diely. 

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). 
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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. 

CVIČEBNÉ FÁZY 

Každý správny tréning by sa mal skladať z troch fáz: zahrievacia, cvičebná a oddychová. Odporúča sa 
cvičiť minimálne dvakrát až trikrát týždenne s jednodenným odpočinkom medzi tréningami. Po 
niekoľkých mesiacoch môžete početnosť zvýšiť na štyrikrát až päťkrát týždenne. 

VAROVANIE: Pred cvičením sa poraďte s lekárom. Cvičte rozumne a neprepínajte sa. Ak pocítite 
nevoľnosť alebo komplikácie, ukončite tréning. 

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. 

 

Preťahovanie bokov 

 

Dotyky prstov na nohe 

 

Podkolenné partie 

 

Vnútorné strany stehien 

https://www.insportline.sk/elipticke-trenazery
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Lýtka a Achillove šľachy 

 

ODDYCHOVÁ FÁZA 

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. 

POČÍTAČ 

FUNKCIE TLAČIDIEL 

MODE 

• Stlačením zvoľte nastavenie hodín, minút, roku, mesiaca a dátumu. 

• Stlačením zvoľte alebo prednastavte TIME (čas), DISTANCE 
(vzdialenosť), CALORIES (spálenie kalórie) a PULSE (tep). 

• Stlačením zvolíte funkciu LCD displeja alebo ním po voľbe vstúpite do 
položky. 

• Stlačením potvrdíte zadanú hodnotu (pohlavia, veku, výšky, hmotnosti). 

• Stlačením a podržaním na 2 sekundy resetujete všetky hodnoty na 
nulový stav a prejdete na nastavenie existujúcich kalendárnych 
dátumov a času. Ak dôjde k výmene batérií, resetujú sa všetky dáta 
späť na nulu automaticky. 

SET 

• Pre nastavenie hodín, minút, rokov, mesiacov a dátumu. 

• Pre nastavenie cieľovej hodnoty času, vzdialenosti, kalórií a srdcového 
tepu. Podržaním tlačidla sa dajú hodnoty rýchlo navýšiť (počítač musí 
byť v režime spánku). 

• Pre zadanie osobných údajov (pohlavie, vek, výška, hmotnosť) za 
účelom testu telesného tuku. 

RESET 

• Stlačením sa resetuje funkčná hodnota v priebehu zadávania. 

• Stlačením a podržaním na 2 sekundy resetujete všetky hodnoty na 
nulový stav a prejdete na nastavenie existujúcich kalendárnych dát a 
času. Ak dôjde k výmene batérií, resetujú sa všetky dáta späť na nulu 
automaticky. 

BODY FAT 

(TELESNÝ TUK) 

• Stlačením vstúpite do režimu merania telesného tuku. Potom stlačte 
MODE pre začatie vkladania osobných dát ako je pohlavie, vek, výška 
a telesná hmotnosť. Po zadaní parametrov ho stlačte ešte raz pre 
začatie merania telesného tuku (FAT%) a BMI (indexu telesného tuku). 
Monitor by mal byť v kľudovom stave. 

RECOVERY 

(KONDIČNÁ 
FUNKCIA) 

• Tlačidlom aktivujete kondičné merania srdcového tepu, ak zariadenie 
deteguje srdcový pulz. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa vrátite na 
hlavné zobrazenie. 
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Plné zobrazenie LCD displeja 

FUNKCIE 

SCAN 
Automatické prehliadanie každého režimu čo 6 sekúnd. Sled režimov: RPM 
(otáčky/min.) - SPEED (rýchlosť) - TIME (čas) - DISTANCE (vzdialenosť) - 
CALORIES (kalórie) - PULSE (srdcový tep). 

TIME 
Celkový čas cvičenia v rozsahu od 00:00 do 99:59. Užívateľ môže nastaviť 
cieľový čas tlačidlami SET a MODE. Po každom stlačení navýšenie vždy o 1 
minútu. 

RPM 
Zobrazuje počet otáčok za minútu (RPM). Otáčky a rýchlosť sa prepnú do 
iného zobrazenia čo 6 sekúnd od začatia tréningu. 

SPEED Aktuálna rýchlosť cvičenia v rozmedzí do 99.9 km/h (alebo míle/hod). 

DISTANCE 
Celková cvičebná vzdialenosť v rozsahu od 0.00 do 99.99 km (alebo míľ). 
Užívateľ môže nastaviť cieľovú vzdialenosť tlačidlami SET a MODE. Po 
každom stlačení navýšenie vždy o 0,5 km (míle). 

CALORIES 

Celkový počet spálených kalórií v rozsahu od 0 do max. 999 kalórií. Užívateľ 
môže nastaviť cieľovú hodnotu tlačidlami SET a MODE. Po každom stlačení 
navýšenie vždy o 10 kalórií. 

VAROVANIE: Tieto dáta sú orientačné a môžu byť využité len na porovnanie 
výsledkov jednotlivých tréningov. Nejedná sa o medicínsky overené údaje. 

PULSE 
Ide o zobrazenie hodnoty srdcového tepu užívateľa počas cvičenia v počte 
tepov za minútu. Tlačidlami SET a MODE sa dá nastaviť cieľová hodnota 
srdcového tepu. 

CALENDAR Funkcia kalendára. V režime spánku monitor zobrazuje dátum, mesiac a rok. 

CLOCK Funkcia hodín. V režime spánku monitor zobrazuje aktuálny čas. 

TEMPERATURE 
Zobrazuje aktuálnu izbovú teplotu v rozmedzí od 10 °C do 60 °C, pokiaľ je 
monitor v režime spánku. 

OVLÁDACÍ POSTUP 

ZAPNUTIE 

• Vložte dva kusy batérií 1.5V UM-3 alebo AA batérie. Monitor vydá tiahly zvuk a začne 
segmentový test. 

• Pokiaľ budú batérie vybraté, resetujú sa všetky hodnoty na nulu alebo na výrobné nastavenie. 

VLOŽENIE AKTUÁLNYCH ÚDAJOV 

• Stlačte SET a MODE pre zadanie aktuálneho času, roku, mesiaca a dátumu. Až do ďalšej 
výmeny batérií sa tieto údaje budú automaticky aktualizovať. 

VOĽBA A VLOŽENIE PREDNASTAVENÝCH HODNÔT 
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• Vstúpte do funkcie vkladania času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE), kalórií (CALORIES) a 
cieľového srdcového tepu (TARGET PULSE), ak ste v jednotlivom režime nastavenia. Napr.: 
prednastavenie času: Ak svieti časový údaj, stlačte SET pre úpravu hodnoty. Potvrďte 
tlačidlom MODE a prejdite do ďalšieho nastavenia. Rovnako nastavte vzdialenosť 
(DISTANCE) a spálené kalórie (CALORIES). 

• Ak je zaznamenaný vstupný impulz rýchlosti, funkcia rýchlosti (SPEED), otáčok za minútu 
(RPM), času (TIME), vzdialenosti (DISTANCE) kalórií (CALORIES) a tepu (PULSE) budú sa 
na displeji striedať čo 6 sekúnd. 

• Užívateľ môže stlačiť MODE pre jednoduché zobrazenie funkcie na hlavnom rozhraní, s 
výnimkou otáčok za minútu a rýchlosti. Otáčky a rýchlosť sa budú na displeji zobrazovať čo 6 
sekúnd. 

• Ak ste zadali nejakú cieľovú hodnotu, začne funkcia po začatí cvičenia odpočet od cieľovej 
hodnoty. Ak je konečná hodnota dosiahnutá, monitor zapípa a bude počítať ďalej vzostupne, 
pokiaľ nedôjde k prerušeniu tréningu. 

MERANIE SRDCOVÉHO TEPU 

Monitor behom pár sekúnd zobrazí hodnotu srdcového tepu užívateľa (tepy/min.). Užívateľ sa musí 
dotýkať snímačov v držadlách. Pre väčšiu presnosť merania sa chopte držadiel pevne oboma rukami, 
nie iba jednou. Pred začatím cvičenia sa dá nastaviť cieľová tepová hodnota. Ak je potom táto 
hodnota dosiahnutá, vydá systém zvukové upozornenie. 

KONDIČNÉ MERANIE 

Ak je registrovaný tep, môže užívateľ stlačiť tlačidlo RECOVERY pre spustenie kondičného testu. 
Systém spustí odpočet v dĺžke jednej minúty. V priebehu bude blikať symbol srdiečka, kým odpočet 
nedôjde až k nule. Počas tohto testu sa opäť musia zvierať tepové snímače. Potom sa zobrazí 
výsledok pomocou znakov v rozsahu od F1 do F6, kedy F1 je najlepší výsledok a F6 ten najhorší. 
Pomocou tejto funkcie môžete preverovať a vylepšovať svoju kondíciu. 

TELESNÝ TUK 

• Stlačte tlačidlo BODY FAT pre vstup do vlastného merania tuku. 

• Tlačidlami MODE a SET zadajte osobné údaje. Rozsah zadania jednotlivých položiek je v 
nasledujúcej tabuľke: 

AGE (VEK) 10~99 rokov 

HEIGHT (VÝŠKA) 100~250 cm (3´03”~8´02”) 

WEIGHT (HMOTNOSŤ) 10~200 kg (22~440 lbs) 

• Akonáhle sú zadané všetky osobné dáta, môžete stlačiť tlačidlo BODY FAT a uchopiť držadlá 
pre začatie testu tuku. 

• Test trvá niekoľko sekúnd. Ak počas testu správne nedržíte snímač v držadle, zobrazí LCD 
displej chybovú hlášku (Err) po 10 sekundách. 

• Po ukončení testu môžete nahliadnuť na percentuálnu tukovú hodnotu a index telesnej 
hmotnosti (BMI), ktoré sa striedavo zobrazia na hlavnom rozhraní. 

BODY FAT%: Percentuálna hodnota telesného tuku, vypočítaná na základe osobných údajov, 
zobrazená v rozsahu 5% ~ 50%. 

BMI: Index telesnej hmotnosti, vypočítaný na základe osobných dát a potom zobrazený v rozsahu 
1.0~99.99. 

• Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla sa vrátite do hlavného zobrazenia. 

POZNÁMKA: 
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• Ak cvičenie prerušíte na štyri minúty, zobrazí rozhranie izbovú teplotu, čas a kalendárne údaje 
úplne automaticky. 

• Ak počítač nezobrazuje správne, skúste vybrať a opätovne vložiť batérie späť. 

• Špecifikácia batérií: 1,5V UM-3 alebo AA (2 Ks) 

• Batérie by sa mali zo zariadenia vybrať skôr, než vyprší ich životnosť. Potom by mali byť 
zlikvidované ekologicky a v súlade s miestnymi predpismi a zákonnými požiadavkami. 

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. 

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

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 

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

• 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 
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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.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 

 


