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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Uchovajte si tento manuál pre budúce referencie. 

• Pred začiatkom akéhokoľvek tréningového programu sa poraďte so svojím lekárom. Mali by 
ste sa informovať o možných problémoch spojených s daným programom.  

• Prečítajte si pozorne všetky inštrukcie. Inštrukcie sú napísané pre bezpečnosť používateľa a 
ochranu produktu. 

• Deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti prístroja bez dozoru. 

• Je nutný dozor kvalifikovanej osoby, ak prístroj používajú deti alebo osoby s telesným 
postihnutím. 

• Používajte produkt len spôsobom, ktorý je popísaný v manuáli. Vykonávajte len také cviky, pre 
ktoré bol výrobok určený a nasledujte inštrukcie v manuáli. Všetky ostatné cviky a činnosti sú 
považované za zlé a teda nebezpečné.  

• Nevykonávajte neschválené modifikácie. 

• Nenechávajte končatiny v blízkosti pohybujúcich sa častí. 

• Nevkladajte cudzie objekty do otvorov.  

• Osoby trpiace telesným alebo mentálnym postihnutím môžu používať prístroj iba pod 
dohľadom lekára s danou kvalifikáciou. 

• Plánujte tréning podľa Vašej telesnej zdatnosti, začnite s menej náročnými cvikmi.  

• Príliš sa nezaťažujte alebo necvičte do úplného vyčerpania. Nesprávne alebo nadmerné 
cvičenie môže spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť. Ak cítime netypickú bolesť 
alebo abnormálne symptómy, okamžite ukončite cvičenie a poraďte sa s lekárom.  

• Vždy noste vhodný odev a obuv. Noste priedušné oblečenie. Nenoste príliš voľný odev. 
Zviažte si dozadu dlhé vlasy. Držte uterák a odev mimo pohybujúce sa časti.  

• Pokiaľ je prístroj používaný, ostatní ľudia musia zostať v bezpečnej vzdialenosti.  

• Nepoužívajte produkt, pokiaľ sú v blízkosti deti alebo domáce zvieratá. 

• Majiteľ alebo tréner musí vysvetliť bezpečné používanie prístroja.  

• Pred použitím produkt zmontujte. Kontrolujte prístroj pred každým použitím. Nepoužívajte 
produkt, ak nepracuje správne.   

• Prístroj zostavujte len na pevnom a rovnom povrchu. Pri použití musí byť vzdialenosť od iných 
objektov minimálne 0,6 m. 

• Udržujte produkt v dobrom stave. Ak sa objavia známky opotrebenia, kontaktujte predajcu.  

• Nevykonávajte údržbu, ktorá nie je popísaná v manuáli.  

• Zostavenie, údržbu a nastavenie smie vykonávať iba kvalifikovaná osoba.  

• Elektrické pripojenie musí spĺňať požiadavky danej krajiny.  

• Neukladajte produkt do vertikálnej polohy.  

• Neklaďte nič na konštrukciu alebo displej prístroja.  

• Maximálna nosnosť: 120 kg 

• Hmotnosť: 22 kg 

• Použitie: Kategória HC (EN 957) – určené na domáce používanie. 

Predajca nie je zodpovedný za akékoľvek poškodenie alebo zlyhanie spôsobené neautorizovaným 
servisom, nesprávnym použitím, nehodou, zanedbaním, nesprávnym zostavením, poškodením 
vplyvom okolia, koróziou spôsobenou nesprávnym umiestnením, modifikáciou bez schválenia 
predajcu alebo zlyhaním na strane používateľa používať a udržiavať stroj.  
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ROZLOŽENÁ KRESBA 
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ZOZNAM DIELOV 

Číslo Popis Počet Číslo Popis Počet 

1. Veslársky rám 1 39. Kryt 1 

2. Kryt veslárskeho rámu 1 40. Matica (M10x1) 2 

3. Sedlo 1 41. Matica (M10x1) 1 

4. Podpierka sedla 1 42. Záťažové koleso  1 

5. Podložka 4 43. Veko predného konca 2 

6. Fixná skrutka (Ø9.5x115) 1 44. Oblá podložka (Ø8) 2 

7. Zadný stabilizátor 1 45. Hlavný rám 1 

8. Skrutka (ST4.2x10 F) 7 46. Predný stabilizátor 1 

9. Krytka zadného konca 1 47. 
Skrutka podvozka 

(M8x50) 
2 

10. Koncová krytka 2 48. Os pedálov 1 

11. Penová rukoväť 2 49. Valček 1(Ø28x48) 1 

12. Počítač 1 50. Valček 2(Ø17x48) 3 

13. Skrutka (ST4.2x15) 4 51. Matica (M10x1.25) 2 

14. Matica (M8) 14 52. Matica (M10x1.25) 2 

15. Podložka (Ø8) 2 53. Tkaný pás 1 

16. Remienok 2 54. Trecie koleso 1 

17. Pedál 2 55. Reťaz 1 

18. Plastové puzdro 2 56. Matica (M6) 2 

19. Kryt reťaze (ľavý) 1 57. Konzola typu U  2 

20. Otočný čap 1 58. Pružné podložky  2 

21. Poistný kolík  1 59. Matica (M6) 2 

22. Podložka (Ø8) 4 60. Kryt reťaze (pravý) 1 

23. Skrutka (M8x15) 4 61. Spojovacia trubka U 1 

24. Skrutka (M6x10) 4 62. Krížová skrutka (M6x10) 4 

25. Podložka (Ø10) 2 63. Krytka 4 

26. Ložisko  2 64. Magnet 1 

27. Skrutka (M8x65) 4 65. Krížová skrutka (M5x10) 4 

28. Krížová skrutka (ST4.2x19) 6 66. Trubica pre valček 4 
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29. Rukoväť 1 67. Koliesko pre sedlo  4 

30. 
Nastavovacia ručná skrutka 

(M10x55) 
1 68. Fixačná skrutka 4 

31. Regulátor záťaže 1 69. Lanko regulátora záťaže 1 

32. Matica (M10) 2 70. Počítač 1 

33. Podložka (Ø10) 1 70-1 Horný kryt počítača  1 

34. Horný kábel 1 70-2 Spodný kryt počítača  1 

35. Pryžová podložka  1 70-3 Ručný snímač pulzu 1 

36. Spodný kábel 1 70-4 Skrutka 2 

37. Krížová skrutka (ST2.9x10) 2 71. 
Krížová skrutka 

(ST3.5x30) 
2 

38. Otočný čap 2 

 

MONTÁŽ 

Krok 1 

 

Pripojte veslársky rám (1) k zadnému stabilizátoru (7) za použitia fixnej skrutky (Ø9.5x115) (6) 
prevlečenej cez otvor v držiaku a upevnite na mieste použitím podložky (Ø10) (25) a skrutky (M6x10) 
(24).  
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Krok 2 

 

Pripojte podperu sedla (4) k spodnej strane sedla (3) za použitia štyroch podložiek (Ø8) (22) a 
skrutiek (M8x15) (23). 

Krok 3 

 

Spojte horný kábel (34) s počítačom (12), potom pripevnite počítač k hlavnému rámu (45). 

Krok 4 

 

Pripojte predný stabilizátor (46) k spodnej strane hlavného rámu (45) za použitia dvoch skrutiek 
podvozka (M8x50) (47), oblej podložky (Ø8) (44) a matice (M8) (14). 
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Krok 5 

 

 

Vložte os pedálov (48) do hlavného rámu (45), pripojte plastové puzdro (18), pedál (17) a väčšiu 
podložku (Ø8) (15) v tomto poradí. Potom všetko pevne zafixujte pomocou matice M8 (14). 

Krok 6 

 

Pripojte os pedálov (48) k hlavnému rámu (45), spojte horný kábel (34) so spodným káblom (36). 
Pevne ich zafixujte pomocou otočného čapu (20) a skrutky (24), potom vložte poistný kolík (21), a 
nakoniec upevnite nastavovacou ručnou skrutkou (30). 
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USKLADNENIE 

 

Vyskrutkujte nastavovaciu ručnú skrutku (30) z hlavného rámu (45) a vyberte poistný kolík (21), potom 
vytiahnite veslársky rám (1) k hlavnej jednotke a premiestnite ťahovú svorku tak, aby ste udržali veslo 
v sklopenej polohe. 

Potom znížte zadný stabilizátor (7). (Uistite sa prosím, že sa káble senzora nepricvakli medzi hlavným 
rámom a jednotkou).  

NASTAVENIE ODPORU 

TENSION C ONTRO
L

1  
2  3 4 

5

 

 

Otočte gombíkom regulujúcim odpor (31) v smere hodinových 
ručičiek pre zvýšenie odporu, pre zníženie odporu otočte 
gombíkom regulujúcim napätie v protismere hodinových ručičiek.  
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CVIKY 

Používanie Vášho magnetického veslovacieho trenažéra Vám poskytne hneď niekoľko benefitov. 
Zlepší Vašu fyzickú kondíciu, spevní Vaše svaly a v spojení s kaloricky kontrolovanou diétou Vám 
pomôže schudnúť. 

Zahrievacia fáza  

Táto fáza napomáha rozprúdiť krv celým telom a umožní svalom správne fungovať. To tiež zníži riziko 
kŕčov a svalového zranenia. Je vhodné urobiť niekoľko naťahovacích cvikov, ako je znázornené 
nižšie. Každý naťahovací cvik by ste mali vykonávať približne po dobu 30 sekúnd. Neprepínajte svaly 
silou a nepoužívajte na pretiahnutie švih, ak Vás pretiahnutie bolí, ZASTAVTE.  

 

Pretiahnutie postranných brušných svalov 

 

Zadnej strany stehien 

 

Prednej strany stehien 

 

Vnútorné strany stehien 

 

Lýtok a Achillových šliach 

 

Veslovanie je extrémne efektívnou formou cvičenia. Posilňuje srdce, zlepšuje cirkuláciu, rovnako tak 
precvičuje hlavné svalové skupiny, chrbát, pás, paže, ramená, boky a nohy.  
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Fáza samotného cvičenia 

Toto je fáza, do ktorej budete investovať úsilie. Po pravidelnom tréningu sa svaly Vašich nôh stanú 
ohybnejšími. Pracujte vlastným tempom, ale uistite sa, že počas cvičenia udržiavate stabilné tempo. 
Rýchlosť Vášho výkonu by mala byť dostatočná tak, aby Vaša tepová frekvencia dosiahla cieľovej 
zóny, ako je znázornené v grafe.  

 

Fáza vychladnutia 

Táto fáza umožňuje kardiovaskulárnemu systému a svalom, aby sa upokojili. Je to v podstate 
opakovanie zahrievacej fázy. Pre začiatok ukľudnite svoje cvičebné tempo a pokračujte v pomalšom 
rytme po dobu približne 5 minút, než zo stroja zosadnete. Zopakujte naťahovacie cvičenia a pamätajte 
na to, že by ste nemali preťahovať silou alebo švihom.  

Postupom času sa dostanete do kondície a budete potrebovať cvičiť dlhšie a intenzívnejšie. Je 
vhodné trénovať aspoň 3x do týždňa, ak máte možnosť, tak kedykoľvek počas týždňa.  

Základné cviky: 

1) Posaďte sa na sedlo, upevnite nohy do pedálov pomocou suchého zipsu. Potom uchopte rukoväť.  

2) Zaujmite východiskovú polohu - nakloňte sa dopredu s pažami uloženými rovno a kolenami 
ohnutými, ako je uvedené (obrázok 1). 

3) Postrčte sa smerom dozadu, zároveň narovnávajte Váš chrbát a nohy (obrázok 2).  

4) Dokončite tento pohyb, kým sa nebudete nakláňať mierne vzad, počas tejto fázy by ste mali 
dostať paže pozdĺž Vašich bokov (obrázok 3). Potom sa vráťte do pozície 2 a zopakujte (obrázok 
3), ako je znázornené nižšie.  

 
  

Obrázok 1 Obrázok 2 Obrázok 3 

Čas tréningu 

Veslovanie je namáhavou formou cvičenia, preto je najlepšie začať s krátkym ľahkým cvičením a 
pokračovať v dlhšom a ťažšom cvičení. Začnite veslovať po dobu 5 minút, plynulým tempom zvyšujte 
dĺžku Vášho cvičenia tak, aby zodpovedala zlepšujúcej sa úrovni Vášho fitness pokroku. Nakoniec by 
ste mali byť schopný veslovať 15 – 20 min., ale nesnažte sa tento výsledok dosiahnuť príliš rýchlo.  

Snažte sa trénovať každý druhý deň, 3x do týždňa. To Vášmu telu poskytne dostatok času na 
regeneráciu medzi cvičeniami.  
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Alternatívne veslovacie štýly 

Veslovanie len za pomoci paží. 

Toto cvičenie spevní svaly Vašich paží, ramien, chrbta a brucha. Sadnite si, ako je ukázané na 
obrázku 4, s nohami rovno. Nakloňte sa dopredu a uchopte rukoväť. Postupne a veľmi kontrolovane 
sa nakloňte tak, že miniete východiskovú polohu a pokračujte priťahovaním rukoväte k hrudníku. 
Vráťte sa do východiskovej pozície a zopakujte. Ako je znázornené na obrázku nižšie.  

   

Obrázok 4 Obrázok 5 Obrázok 6 

Veslovanie len za pomoci nôh. 

Toto cvičenie pomôže spevniť svaly chrbta a nôh. S rovným chrbtom a pažami natiahnutými ohnite 
nohy kým neuchopíte držadlo vo východiskovej pozícii (obrázok 7). Použite nohy, aby ste odrazili telo 
späť, zároveň držte paže a chrbát rovno. 

   

Obrázok 7 Obrázok 8 Obrázok 9 

SPEVNENIE SVALOV 

Aby ste počas svojho cvičenia na MAGNETICKOM VESLOVACOM STROJI spevnili svaly, mali by ste 
mať odpor nastavený celkom vysoko. To bude klásť väčšie nároky na svaly nôh a môže to spôsobiť, 
že nebudete schopný trénovať tak dlho, ako by ste si priali. Ak sa snažíte zlepšiť si svoju kondíciu, 
mali by ste upraviť svoj tréningový program. Počas fázy zahrievania a vychladnutia by ste mali 
postupovať ako zvyčajne, ale ku koncu cvičebnej fázy by ste mali zvýšiť odpor, aby práca Vašich nôh 
bola intenzívnejšia. Zároveň by ste mali znížiť rýchlosť, aby ste udržali srdcovú frekvenciu v cieľovej 
zóne. 

CHUDNUTIE 

Dôležitým faktorom v tomto prípade je množstvo vydaného úsilia, ktoré do cvičenia vložíte. Čím 
usilovnejšie a dlhšie budete cvičiť, tým viac kalórií spálite. Je to v podstate rovnaké, ako keď sa 
snažíte zlepšiť si svoju kondíciu, rozdiel je len v cieli.  

ODSTRAŇOVANIE PORÚCH 

Počítač nefunguje správne: Ak Váš počítač nefunguje správne, skontrolujte prosím, či je spodný 
kábel správne spojený s horným káblom a horný kábel s počítačom. Ak ste toto skontrolovali a počítač 
stále nefunguje, uistite sa, že batérie umiestnené v počítači majú dostatok energie a sú správne 
nainštalované. 
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ÚDRŽBA 

Pred použitím MAGNETICKÉHO VESLOVACIEHO TRENAŽÉRA sa vždy presvedčte, že sú všetky 
skrutky a matice pevne dotiahnuté.  

POČÍTAČ  

FUNKČNÉ TLAČIDLÁ 

MODE PRE PREDNASTAVENIE POČTU, ČASU A KALÓRIÍ STLAČTE TOTO  

 TLAČIDLO 

RESET STLAČTE PRE PRENASTAVENIE KAŽDEJ FUNKCIE (POČTU, ČASU,  

 KALÓRIÍ) 

SET STLAČTE PRE NASTAVENIE POČTU, ČASU, KALÓRIÍ 

 

 

 

FUNKCIE 

SCAN Automaticky zobrazuje v sekvenciách jednotlivé funkcie. 

COUNT UP Počítač zobrazí počet ťahov od o do 9999. 

COUNT DOWN 
Počítač začne odčítať od prednastavenej hodnoty ťahov k 0 ihneď, ako začnete 
cvičenie. 

TIME COUNT UP Počítač bude hromadiť tréningový čas od 0:00 do 99:59. 

COUNT DOWN 
Počítač začne odpočítavať tréningový čas od prednastavenej hodnoty smerom 
0:00 ihneď ako začnete tréning. 

TOTAL COUNT UP Na displeji sa bude zobrazovať celkový počet. 

COUNT DOWN 
Počítač začne odpočítavať od prednastaveného celkového počtu k 0:00 ihneď 
po započatí tréningu. 

CALORIES 
COUNT UP 

Počítač bude hromadiť počet spálených kalórií od 0 do 999. 

COUNT DOWN 
Počítač začne odpočítavať od prednastavenej hodnoty kalórií k 0, ihneď po 
započatí tréningu. 

 

(Tieto údaje sú iba hrubým sprievodcom pre porovnanie jednotlivých štýlov cvičení, nemali by byť 
používané k medicínskemu hodnoteniu). 

Poznámka: 

• Ak počítač nedostane po dobu 5 minút žiadny signál, LCD obrazovka sa automaticky vypne, 
aby sa šetrila batéria.  

• Stlačením tlačidla „mode" alebo začatím cvičenia sa zariadenie uvedie do prevádzky.  

• Stlačením a pridržaním tlačidla „mode" po dobu 4 sekúnd sa všetky hodnoty vynulujú.  
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• Typ batérie: 1.5V AAA – 1 ks.  

FUNKČNÉ TLAČIDLO 

Stlačte, aby sa tepová frekvencia prenesená zo snímača na držadle zobrazila na monitore. 

FUNKCIE  

PULSE: Monitor zobrazuje používateľovu srdcovú frekvenciu počas cvičenia. Uvidíte svoju aktuálnu 
tepovú frekvenciu (BPM) zobrazenú na LCD obrazovke počas cvičenia. Keď začnete cvičiť, mali by 
ste držať držadlá oboma rukami. Po 30 sekundách až 1 minúte sa na LCD zobrazí pulz. Ak budete 
rukoväť držať iba jednou rukou, zobrazenie pulzu bude nestabilné. Aby dochádzalo k presnému 
zobrazovaniu pulzu, odporúčame držať držadlá počas cvičenia oboma rukami. Môžete tiež stlačiť 
tlačidlo „TARGET PULSE" k podpore tréningu. Akonáhle Vaša tepová frekvencia dosiahne cieľovej 
hodnoty, monitor Vás alarmom upozorní.  

Poznámka: 

• Displej monitora sa automaticky vypne, ak po dobu 4 minút nedostane žiadny signál.  

• Ak monitor zobrazuje dáta nesprávne, vymeňte batérie, aby ste dosiahli správnych výsledkov. 

• Monitor pracuje na 2 ks 1.5V AAA alebo um-3 batérie. 

• Pokiaľ prístroj po dlhšie obdobie nepoužívate, mali by ste batérie vybrať. Vždy vymieňajte obe 
batérie naraz.   

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti prístroja 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 prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istí, konzultujte 
vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následnej 
sankcii. 

Batérie nevyhadzujte 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 

3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), 
+421 917 866 622, predajnake@insportline.sk 

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

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 
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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.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 

 

 

 


