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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prečítajte  si manuál pred montážou a prvým používaním. Uschovajte si manuál pre budúcu 
potrebu.  

• Zariadenie zostavujte iba na rovnom a čistom povrchu, aby ste neovplyvnili jeho funkčnosť. 

• Zariadenie pravidelne čistite. Kovové diely môžu ľahko zhrdzavieť 

• Pred používaním zariadenia sa poraďte s lekárom ohľadne svojho zdravotného stavu. Veľmi 
dôležité je to v prípade, že trpíte zdravotnými problémami alebo obmedzeniami. 

• Cvičte opatrne a príliš sa neprepínajte. Cvičenie musí zodpovedať Vašim fyzickým 
možnostiam. Pokiaľ pocítite bolesť alebo mdloby, okamžite prestaňte cvičiť. 

• Pred každým cvičením sa uistite, že všetky skrutky a matice pevne držia (sú riadne utiahnuté). 
Poškodené alebo opotrebované časti okamžite vymeňte. Pokiaľ sa na zariadení objavia ostré 
hrany, nepoužívajte ho. Taktiež necvičte, pokiaľ zariadenie vydáva atypické zvuky. 

• Zariadenie nepoužívajte vonku. 

• Žiadna nastaviteľná časť nesmie vyčnievať, aby neobmedzovala cvičenca v pohybe. 

• Na zariadenie nepúšťajte deti ani domáce zvieratá. Nenechávajte deti bez dozoru dospelého 
ani v blízkosti. 

• Nedávajte ruky, nohy alebo vlasy do blízkosti pohyblivých častí. Ruky pokladajte iba na miesta 
k tomu určené. 

• Cvičte rozumne a predchádzajte zraneniam. 

• Prístroj používajte iba v súlade s manuálom. Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ nie je úplne 
zložené. Pokiaľ si nie ste istý, obráťte sa na odborný servis. 

• Zariadenie umiestnite na rovný a čistý povrch. Pre väčšiu bezpečnosť zachovajte odstup min. 
0,6 m od ostatného vybavenia miestnosti. 

• Pre cvičenie si oblečte vhodné športové oblečenie. Neberte si príliš voľné veci, ktoré sa ľahko 
zachytia. Vždy používajte uzavreté topánky s jazykom. Šnúrky pevne utiahnite. 

• Zariadenie nie je vhodné pre ľudí, ktorí trpia chorobami alebo zdravotnými komplikáciami. 
Zariadenie by nemali používať ľudia so zníženou vnímavosťou, oneskorenými reakciami alebo 
s inými obmedzeniami. Taktiež ľudia s nedostatočnými cvičebnými skúsenosťami by sa mali 
používaniu zariadenia vyvarovať. 

• Zariadenie nie je vhodné pre tehotné ženy. 

• Zariadenie môže súčasne používať iba jedna osoba. 

• Na zariadenie alebo do jeho blízkosti nepokladajte ostré predmety. Počas montáže si 
nepricviknite alebo neporaňte ruky. Pokiaľ prístroj vydáva neobvyklé zvuky, alebo nefunguje 
správne, okamžite ukončite prevádzku zariadenia a nepoužívajte ho, dokiaľ nebude porucha 
opravená. Zariadenie môže montovať iba dospelá osoba. 

• Pokiaľ je zariadenie poškodené alebo nefunguje správne kontaktujte Vášho dodávateľa.  

• Pre opravu používajte iba originálne náhradné diely. 

• Maximálna nosnosť: 136 kg 

• Kategória: HC – pre domáce využitie 

VAROVANIE! Systém pre monitorovanie srdcovej frekvencie nemusí byť presný. Preťažovanie 
pri tréningu môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Pokiaľ pociťujete nevoľnosť, okamžite 
ukončite cvičenie! 
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Nastavenie výšky 

2. Konzola 

3. Nastavenie odporu 

4. Držadlo 

5. Pedál 

6. Transportné koliesko 

7. Vyrovnávacia nožička 
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MONTÁŽ 

Vybaľte všetky časti do čistého priestoru. Skontrolujte, či sú prítomné všetky súčasti. Nevyhadzujte 
obalový materiál pred dokončením montáže. Nástroje a spojovací materiál sú súčasťou balenia. 

Držadlá (25, 26) Horné držadlá (39, 40) Zadné držadlá (41, 42) 

  

 

Vyrovnávacie nožičky (62) Ručné skrutky (28) Pedále (35, 36) 

 
 

 

Zadný nosník (58) Základný rám (60) Krytky rámu (54) 

 

 

 

Podporná tyč (55) Hlavný rám (53)  

 

 

 

 

Spojovací materiál 

32 
 

Rozdeľovač (8 x 12 x 5 mm) 2 ks 

67 
 

Podložka (8 x 16 x 2.0t) 4 ks 
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71 
 

Matica (M8 x p1.25) 4 ks 

81 
 

Imbusová skrutka (M8 x p1.25 x 25 mm) 2 ks 

96 

 

Nosná skrutka (M8 x p1.25 x 85 mm) 2 ks 

 

 

Multifunkčný kľúč so skrutkovačom  

 

 

Imbusový kľúč  

Niektoré časti môžu byť už pred montované.  

KROK 1 

 

Pomocou nákresu pripevnite zadný nosník (58) 
k základni (60) a zaistite pomocou 2 skrutiek (96) a 2 
matíc (71).  

 

 

Pomocou nákresu pripevnite 2 vyrovnávacie nožičky 
(62) pod základňu (60). Pomocou nožičiek potom 
vyrovnajte stroj tak, aby bol stabilný.  

Poznámka: Pre presun musia byť transportné 
kolieska (63) vyššie ako vyrovnávacie nožičky (62). 

Vyrovnávacie nožičky 

 

Po umiestení na požadované miesto, skontrolujte 
stabilitu stroja. Pokiaľ nie je stroj vyrovnaný, 
postupujte nasledovne: 

Povoľte nožičku (62), doštička sa povolí. 

Pomocou jednej ruky nastavte výšku vyrovnávacej 
nožičky (62). 

Akonáhle je stroj vyrovnaný, druhou rukou zaistite 
nožičku pomocou doštičky (103) do stabilnej polohy.  

Poznámka: Pre presun musia byť transportné 
kolieska (63) vyššie ako vyrovnávacie nožičky (62). 
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KROK 2 

 

Skrutky (98) sú už pred montované. Pred ďalším 
postupom skrutky (98) odskrutkujte.  

 

Pripevnite krytku hlavného rámu (54) k základni (60). 

Uistite sa, že je krytka (54) pripevnená v rovnakom smere 
ako na obrázku.  

KROK 3 

 

Pripevnite hlavný rám (53) k základni (60) a spojte pomocou 6 
skrutiek (98). 

Poznámka: Skrutky zatiaľ nedoťahujte.  
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KROK 4 

 

Skrutky (97) sú pred montované na hlavnom ráme 
(53). 

Skrutky pre ďalší postup odskrutkujte.  

 

Pripevnite podpornú tyč (55) k základni (60) a 
hlavnému rámu (53) pomocou 2 skrutiek (97 a 98).  

Uistite sa, že sú dané skrutky dotiahnuté. 
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KROK 5 

Stroj je navrhnutý tak, že sú k dispozícii 2 typy nášľapu (406 mm a 508 mm) podľa potreby 
používateľa. Na obrázku nižšie sú zobrazené možnosti a typ pripevnenia pre každú možnosť.  

 

 

Pripevnite lanko (18) do držiaka pedála (38) a utiahnite 
pomocou 1 skrutky (81), 2 podložiek (66), 1 rozdeľovača 
(32) a matice (71). 

Poznámka: Uistite sa, že je rozdeľovač (32) uprostred 
lanka (18), viď. nižšie.  

 

KROK 6 

 

Pripevnite pravý pedál (36) v smere hodinových ručičiek na 
držiak pedála (38). Pedál riadne utiahnite.  

Pripevnite ľavý pedál (35) proti smeru hodinových ručičiek 
na držiak pedála.  
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KROK 7 

 

V držadlách (42) sú pred skrutkované skrutky (98). 

Pre ďalšie kroky musíte skrutky odskrutkovať.  

 

Spojte pravé držadlá (40 a 42) pomocou 1 skrutky (98). 
Skrutky neuťahujte.  

Opakujte pre ľavú stranu.  

 

 

Odskrutkujte 2 skrutky (98) z podpornej tyče (55) pre ďalší 
krok. 

 

 

Odskrutkujte 2 skrutky (98) z hlavného rámu (53) pre ďalší 
krok.  
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Pripevnite držadlá (40) k držiakom držadiel (46, 56) 
pomocou 2 skrutiek (98). 

 

Uistite sa, že sú držadlá riadne upevnené.  

 

Opakujte na druhej strane.  

KROK 8 

 

Pripevnite pravé držadlo (26) do držiaka (30). 

Vyberte vhodnú výšku (na výber je z 5 polôh) a utiahnite ručnú 
skrutku.  

Opakujte na ľavej strane.  

Uistite sa, že sú všetky skrutky riadne utiahnuté. 

Úprava záťaže:  

Pre navýšenie odporu otočte gombík v smere hodinových 
ručičiek. Pre zníženie odporu otočte gombík proti smeru 
hodinových ručičiek.  
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KROK 9 

 

Uvoľnite klip na konzole (38) a odpojte káble.  

Konzola (38) je napájaná pomocou dvoch AAA batérií.  

Pripojte konzolu (38) späť do rámu. 

Poznámka:  

• Nepoškoďte káble. 

• Nekombinujte nové a staré batérie.  

• Nekombinujte druhy batérií. 

• Dobíjacie batérie nie sú odporúčané.  

 

PRESUN 

• Pre presun musíte zasunúť vyrovnávacie nožičky.  

• Uchopte zadný nosník (58) dvoma rukami a presuňte pomocou transportných koliesok.  

• Podlaha musí byť rovná. 
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UMIESTNENIE 

Stroj umiestnite na plochu minimálne 1 300 x 1 000 x 2 500 mm (d x š x v). Uistite sa, že je okolo 
stroja dostatok miesta pre voľný pohyb.  
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KONZOLA 

 

Spustenie 

Akýkoľvek pohyb alebo stlačenie tlačidla spustí konzolu. Uistite sa, že sú vložené batérie.  

Vypnutie 

Konzola sa automaticky vypne po 4 min nečinnosti. Všetky hodnoty sa vynulujú.  
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TLAČIDLÁ 

 

Stlačením tlačidla MODE zmeníte zobrazené 
dáta: SPEED (rýchlosť), DISTANCE 
(vzdialenosť), TIMER (čas), COUNT (počet 
opakovaní), CALORIES (kalórie).  

 

Podržaním MODE tlačidla sa vynulujú 
hodnoty. 

FUNKCIE 

 

SCAN 

Automaticky zobrazí dáta SPEED, DISTANCE, TIMER, COUNT a CALORIES, 
zobrazené dáta sa zmenia každých 5 sekúnd. Funkciu spustíte výberom tlačidla 
MODE.  

 

SPEED (rýchlosť) 

Zobrazí rýchlosť od 0 do 99.9 km/h alebo míl/h. 

 

DISTANCE (vzdialenosť) 

Zobrazí vzdialenosť od 0 do 999 KM/mil. 

 

TIME (čas) 

Zobrazí čas od 0:00 do 99:59 minút. 

 

COUNT (počet opakovaní) 

Zobrazí počet opakovaní od 0 do 9999. 

 

CALORIES (kalórie) 

Zobrazí spálené kalórie od 0 do 9999 Kcal. 

Kalórie slúžia iba pre porovnanie, neslúžia pre zdravotné účely.  
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SPEED TRACKER (ukazovateľ rýchlosti) 

Konzola obsahuje dva ukazovatele rýchlostí po bokoch displeja. Ukazovatele 
kopírujú Vašu rýchlosť.  

POUŽÍVANIE 

Zariadenie je navrhnuté tak, aby kopírovalo rovnaký pohyb, ako pri lezení. Precvičíte hornú i dolnú 
časť tela, zlepšíte metabolizmus a spálite viacej kalórií. Vaša telesná hmotnosť poskytuje dostatočný 
odpor pre cvičenie. 

Udržujte nohy na pedáloch tak, aby ste cítili pri cvičení ako zaberajú svaly na zadku a stehnách. 
Pokiaľ chcete precvičiť lýtkové svaly, postavte sa na pedále, prsty na nohách bližšie k sebe. Uchopte 
nastaviteľné rukoväte a nechajte zapojiť do tréningu svoje paže, ramená, hrudník a chrbát. Pokiaľ Vás 
pri cvičení bolia ramená, položte ruky na pevné rukoväte. Uistite sa, že držíte hlavu rovno a pozeráte 
sa dopredu, a vyhnite sa namáhaniu krku pri cvičení. Pokiaľ chcete zvýšiť intenzitu cvičenia, zdvihnite 
vyššie nohy alebo zvýšte frekvenciu. 

ÚDRŽBA 

• Pri montáži riadne dotiahnite všetky skrutky a nastavte zariadenie do vodorovnej polohy. 

• Správne dotiahnutie kontrolujte po 10 hodinách používania. 

• Po ukončení cvičenia zotrite pot. Prístroj čistite pomocou handričky a jemných čistiacich 
prostriedkov. Na plastové časti nepoužívajte rozpúšťadlá alebo agresívne čistiace prostriedky. 

• Pri zvýšenej hlučnosti je nutné skontrolovať správne dotiahnutie všetkých spojov. 

• Umiestnite výrobok do čistej, vetranej a suchej miestnosti. 

• Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu. 

VŠEOBECNÉ ODPORÚČANIA PRE CVIČENIE 

Pri zahájení Vášho cvičebného programu buďte opatrný, cvičenie by nemalo trvať príliš dlho a nemali 
by ste cvičiť častejšie ako raz za dva dni. Dobu cvičenia predlžujte postupne každý týždeň. 
Nestanovujte si nedosiahnuteľné ciele. Okrem cvičenia na verticone vykonávajte i ďalšie športové 
aktivity, ako je napr. plávanie, tanec alebo cyklistika. 

Pred cvičením sa vždy riadne zahrejte. Preťahujte sa alebo vykonávajte gymnastické cviky pre 
zahriatie po dobu aspoň 5 minút, znížite tým svalové napätie a predídete bolestiam. 

Počas cvičenia dýchajte pravidelne a kľudne. 

Dbajte na správny pitný režim počas cvičenia. Pamätajte si, že odporúčaná denná dávka tekutín je 2-3 
litre a táto sa zvyšuje pri fyzickej námahe. Tekutiny, ktoré pijete by mali mať izbovú teplotu. 

Pri cvičení na zariadení vždy používajte pohodlné a ľahké oblečenie i športovú obuv. Nepoužívajte 
príliš voľne oblečenie, ktoré by sa mohlo zachytiť do pohyblivých častí zariadenia počas cvičenia. 
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Pravidelne si merajte Vašu srdcovú frekvenciu. Pokiaľ nie je Váš prístroj vybavený snímačom srdcovej 
frekvencie, poraďte sa s lekárom o tom, ako si môžete zmerať srdcovú frekvenciu sami. Stanovte si 
interval, v ktorom sa bude Vaša srdcová frekvencia pohybovať, tým bude tréning účinnejší. Zvážte 
Váš vek a telesnú kondíciu. Pre stanovenie optimálneho intervalu srdcovej frekvencie slúži 
nasledujúca tabuľka: 

Vek 
Frekvencia srdcového tepu 50-75% (z maximálnej 

srdcovej frekvencie) – optimálny tep  
Maximálna srdcová 

frekvencia 100% 

20 rokov 100 – 150 200 

25 rokov 98 – 146 195 

30 rokov 95 – 142 190 

35 rokov 93 – 138 185 

40 rokov 90 – 135 180 

45 rokov 88 – 131   175 

50 rokov 85 – 127 170 

55 rokov 83 – 123 165 

60 rokov 80 – 120 160 

65 rokov 78 – 116 155 

70 rokov 75 – 113 150 

ZAHRIEVACIA FÁZA 

Táto fáza slúži k prekrveniu celého tela a zahriatiu svalstva. Znižuje taktiež riziko kŕčov a svalového 
poranenia. Odporúčame vykonávať nižšie uvedené zahrievacie cviky. Pri preťahovaní zotrvajte v 
krajnej polohe približne 30 sekúnd, nevykonávajte trhavé pohyby a nekmitajte. Pokiaľ pocítite bolesť, 
okamžite cvik prerušte. 

 

Dotyky prstov na nohách 

Pomaly sa predkloňte v bokoch. Chrbát a paže majte uvoľnené. Potom ich napnite 
dolu smerom k prstom na nohách, nakoľko ste schopný. Vydržte 15 sekúnd. Mierne 
pokrčte kolená. 

 

Zdvíhanie ramien 

Zdvihnite pravé rameno nahor smerom k uchu a vydržte 2 sekundy. Potom ho 
spusťte dolu a zdvihnite ľavé rameno. 

 

Pretiahnutie zadnej strany stehien 

Posaďte sa a pravú nohu natiahnite dopredu. Podrážku ľavej nohy primknite 
k vnútornej strane stehna pravej nohy. Napnite pravú ruku pozdĺž pravej nohy 
nakoľko ste schopný. Vydržte 15 sekúnd a zvoľnite. To isté opakujte s ľavou nohou a 
ľavou pažou. 

 

Pretiahnutie bokov 

Paže zdvihnite nad hlavu a pravú pažu napnite smerom k stropu, nakoľko to pôjde. 
Vypínajte horné telesné partie smerom k pravému boku. Potom to isté opakujte 
s ľavým bokom. 
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Lýtka a Achillove šľachy 

Oprite sa o stenu tak, že nohy budú vedľa seba a ruky budú predpažené. Napnite 
pravú nohu smerom von a ľavú ponechajte na zemi. Prehnite ľavú nohu a zaprite sa 
smerom dopredu tak, že pravý bedrový kĺb budete tlačiť smerom k stene. Vydržte 15 
sekúnd. Nechajte nohu napnutú a opakujte s druhou nohou. 

 

Otáčanie hlavou 

Hlavu nakloňte vpravo a vypnite ľavú časť krku. Vydržte 20 sekúnd. Vráťte späť a 
opakujte pre druhú stranu krku. Opäť vydržte 20 sekúnd. Pomaly dejte hlavu dopredu 
a prepnite krk. Hlavou príliš nekmitajte. Opakujte niekoľkokrát po sebe. 

UPOKOJENIE PO CVIČENÍ 

Táto fáza slúži k upokojeniu činnosti kardiovaskulárnej sústavy a uvoľneniu svalstva. Mala by trvať 
približne 5 minút. Môžete opakovať zahrievacie cviky alebo pokračovať v cvičení zvoľneným tempom. 
Pretiahnutie svalov po cvičení je nesmierne dôležité – opäť je potrebné sa vyvarovať trhavým 
pohybom a kmitaniu. 

So zlepšujúcou sa kondíciou môžete predlžovať dĺžku a zvyšovať intenzitu cvičenia. Trénujte 
pravidelne, najmenej trikrát do týždňa. Cvičenie si v rámci týždňa rovnomerne rozvrhnite. 
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NÁKRES 
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ZOZNAM ČASTÍ 

Ozn. Názov Ks Ozn. Názov Ks 

1 Distančné puzdro (10 x 14 x 15 mm) 1 36 Pravý pedál 1 

2 Ložisko (6800) 3 37 Držiak ľavého pedála 1 

3 Kladka 1 38 Držiak pravého pedála 1 

4 Zotrvačník 1 39 Ľavé horné držadlo 1 

5 Napínací držiak 2 40 Pravé horné držadlo 1 

6 Skrutka s okom (67 mm) 2 41 Ľavé spodné držadlo 1 

7 Držiak nastavenia odporu 1 42 Pravé spodné držadlo 1 

8 Adaptér ložiska 6 43 Puzdro kormidla 4 

9 Pevná lanková doštička 1 44 Vodiace koleso (24 x 8 mm) 2 

10 Distančné puzdro (10 x 14 x 45 mm) 1 45 Distančné puzdro (8 x 12 x 45 mm) 2 

11 Napínacia pružina 2 46 Horná pevná tyč držadla 1 

12 Skrutka s okom (57 mm) 1 47 Nastavenie odporu 1 

13 Magnetická tieniaca doska 2 48 Konzola 1 

14 Magnetický držiak 2 49 Horný dekoračný kryt 1 

15 Rozpera 2 50 Predný kryt 1 

16 Magnet  4 51 Zadný kryt 1 

17 Posuvný držiak 1 52 Pevná konzola pre gombík 1 

18 Lanko 1 53 Hlavný rám 1 

19 Ložisko (6002) 2 54 Kryt základne 1 

20 Kladka lanka 1 55 Podporná tyč 1 

21 Remeň (864J8) 1 56 Spodná pevná tyč držadla 1 

22 Guľatá koncovka (25.4) 2 57 Krytka 2 

23 Penová rukoväť 2 58 Zadný nosník  1 

24 Koncovka tyče 2 59 Brzdiaca doštička 2 

25 Ľavé držadlo 1 60 Základňa 1 

26 Pravé držadlo 1 61 Guľatá koncovka (76 mm) 2 

27 Rozpera pre pevnú tyč 2 62 Vyrovnávacia nožička  2 

28 Nastavovací gombík 2 63 Transportné koliesko 2 

29 Podložka 2 64 Kábel senzora 1 

30 Pevná tyč 2 65 Podložka (M8) 1 

31 Koľajnica 16 66 Podložka (8 x 25 x 3.0t) 4 

32 Distančné puzdro (8 x 12 x 5 mm) 28 67 Podložka (8 x 16 x 2.0t) 1 

33 Koncovka (35 mm) 2 68 Podložka (8 x 23 x 2.0t) 2 

34 Magnet 1 69 Podložka (10 x 16 x 1.0t) 4 

35 Ľavý pedál 1 70 Matica (M6 x p1.0) 9 
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Spojovací materiál 

71 Matica (M8 x p1.25) 18 89 Skrutka (M8 x p1.25 x 85 mm) 2 

73 Matica (M10 x p1.5) 1 90 Skrutka (M10 x p1.5 x 30 mm) 2 

74 Matica (M10 x p1.5) 3 91 Skrutka (M10 x p1.5 x 100 mm) 1 

76 Skrutka (M4 x 32 mm) 2 92 Skrutka (M10 x p1.5 x 110 mm) 1 

77 Skrutka (M5 x 18 mm) 1 93 Skrutka (M8 x p1.25 x 20 mm) 2 

78 Skrutka (M5 x p0.8 x 20 mm) 2 94 Skrutka (M5 x p0.8 x 10 mm) 2 

79 Skrutka (L=30 mm) 2 95 Skrutka (M5 x p0.8 x 15 mm) 1 

80 Skrutka (M6 x p1.0 x 12 mm) 2 96 Skrutka (M8 x p1.25 x 85 mm) 2 

81 Skrutka (M8 x p1.25 x 25 mm) 6 97 Skrutka (M8 x p1.25 x 12 mm) 2 

82 Skrutka (M6 x p1.0 x 20 mm) 4 98 Skrutka (M8 x p1.25 x 16 mm) 14 

83 Skrutka (M6 x p1.0 x 30 mm) 2 99 Skrutka (M4 x 20 mm) 6 

84 Skrutka (M8 x p1.25 x 10 mm) 4 100 Skrutka (M4 x 25 mm) 2 

85 Skrutka (M8 x p1.25 x 16 mm) 1 101 Rozdeľovač (10 x 14 x 5 mm) 2 

86 Skrutka (M8 x p1.25 x 25 mm) 8 102 Podložka (8 x 14 x 1.0t) 16 

87 Skrutka (M8 x p1.25 x 30 mm) 2 103 Nastaviteľná doštička  2 

88 Skrutka (M8 x p1.25 x 62 mm) 4    

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti produktu alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete k prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Pokiaľ si nie ste istý, 
konzultujte vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a 
následnej sankcii. 

Batérie nevhadzujte medzi bežný odpad, ale odovzdajte ich na miesta určené pre recykláciu 

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. 

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. 

mailto:predajnake@insportline.sk
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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.  

 

 


