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Pred prvým použitím tohto výrobku si prečítajte celý manuál.
Pred začatím akéhokoľvek cvičebného programu či fyzicky náročnou aktivitou sa poraďte s
lekárom.
VAROVANIE: Nosnosť ležadla: 120 kg
VAROVANIE: Obsah balenia nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky. Balenie obsahuje
drobné diely, pri ktorých hrozí riziko vdýchnutia.
Na výrobku môže v jednej chvíli cvičiť iba jedna osoba.
MONTÁŽ MUSÍ VYKONÁVAŤ DOSPELÁ OSOBA.

ÚVOD
Pre našu spoločnosť je veľmi dôležité, aby boli všetci naši zákazníci s nákupom spokojní. Po obdržaní
zásielky prosím skontrolujte, či boli dodané všetky diely. Ak niektorý z komponentov chýba alebo je
poškodený, radi Vám daný diel ihneď dodáme/vymeníme. V prípade požiadavky na výmenu dielu
nám prosím zašlite jeho fotografiu, aby sme mohli poruchu posúdiť. V prípade akýchkoľvek problémov
alebo otázok nás neváhajte kontaktovať.
VAROVANIE: Hoci sa snažíme zabezpečiť maximálny stupeň bezpečnosti všetkých našich výrobkov,
riziko vzniku úrazu sa nedá nikdy úplne vylúčiť. Používateľ preberá všetky riziká vyplývajúce z
používania tohto výrobku.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
•

Prečítajte si všetky inštrukcie v tomto manuáli a manuál si uschovajte pre prípad ďalšej
potreby.

•

Dbajte, aby bola montáž vykonaná podľa pokynov v tomto manuáli.

•

Tento manuál je koncipovaný tak, aby Vám pomohol s montážou, nastavením, údržbou a
používaním tohto výrobku. Ďalej obsahuje dôležité informácie týkajúce sa Vašej bezpečnosti a
správneho používania výrobku.

•

Kým začnete inverznú lavicu používať, poraďte sa so svojím obvodným lekárom alebo iným
zdravotníckym pracovníkom. Lavicu nepoužívajte, ak trpíte niektorou z nasledujúcich
indispozícií: extrémna obezita, glaukóm, odlúčenie sietnice, zápal spojiviek, potvrdené či
nepotvrdené tehotenstvo, poranenie chrbtice, mozgová skleróza, opuchy kĺbov, ušné
infekcie, vysoký krvný tlak, hypertenzia, nedávno prekonaná cievna mozgová príhoda
alebo prechodný ischemický záchvat, problémy so srdcom či obehovou sústavou,
bránicovou či brušnou kýlou, oslabenie kostí, osteoporóza, v prípade chirurgických
ortopedických implantátov či protéz, alebo v prípade užívania antikoagulantov či
aspirínu.

•

V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí ako napr. návaly tlaku, bolesť, slabosť či závrat
cvičenie okamžite ukončite.

•

Do východiskovej pozície sa vždy vracajte pomaly. Pri príliš rýchlom preklopení môžu nastať
závraty či nevoľnosť.

•

Lavicu vždy umiestnite na pevný, rovný povrch. Odporúčame použitie ochrannej podložky.

•

Ak nie je lavica používaná, musia byť bezpečnostné kolíky riadne zaistené.

•

Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky istiace kolíky správne nastavené.

•

Bezpečnostný remienok musí byť vždy zapnutý, a to aj v prípade, že nie je lavica aktuálne
používaná.

•

V blízkosti lavice sa nesmú pohybovať deti. Lavicu môžu používať iba dospelí, ktorí sú
oboznámení s inštrukciami v tomto manuáli.

•

Nikdy neumiestňujte lavicu na miesto, ku ktorému majú voľný prístup deti alebo iné osoby,
ktoré nie sú oboznámené so správnym používaním inverznej lavice.
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•

Stupnica znázornená na výškovo nastaviteľnej tyči je len orientačná. Dĺžku tejto centrálnej
tyče je vždy potrebné prispôsobiť Vašej postave a telesnej hmotnosti. Kým nenájdete správne
nastavenie centrálnej tyče, mali by ste byť pod dohľadom ďalšej osoby.

•

Kým sa začnete naklápať o viac ako 30°, musíte si byť istí, ako bude lavica reagovať na
pohyby Vašich rúk a prenos telesnej hmotnosti. Kým sa nenaučíte bezpečne ovládať tento
model inverzného stola, mala by Vám asistovať ďalšia osoba, a to aj v prípade, že máte s
inverznou lavicou už skúsenosti.

•

Neprekračujte odporúčaný maximálny hmotnostný limit 120 kg.

•

Tento produkt je určený pre domáce využitie, nie pre komerčné účely.

•

Pred každým použitím lavicu skontrolujte - uistite sa, že sú všetky matice a skrutky riadne
zabezpečené; opotrebovaný, poškodený alebo chýbajúci diel nahraďte novým dielom.

•

Z bezpečnostných dôvodov si pred nastúpením na inverznú lavicu odložte voľné oblečenie,
spony a šperky vrátane prsteňov, retiazok, brošní pod.

•

Pre tréning na inverznej lavici odporúčame používať športový odev. Pred inverziou na lavici si
vyprázdnite vrecká.

•

Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu sa obráťte na lekára, aby posúdil Váš
aktuálny zdravotný stav a odporučil Vám vhodný program s ohľadom na Váš vek a telesnú
kondíciu.

•

Ak pociťujete bolesť alebo tlak v oblasti hrudníka, nepravidelný tep, dýchavičnosť, slabosť
alebo iné ťažkosti, ukončite tréning a poraďte sa o ďalšom cvičení s lekárom.

•

Pre bezpečnosť a správny chod lavice je potrebné vykonávať pravidelné kontroly, či nie sú
diely poškodené a nepotrebujú výmenu. Za pravidelnú údržbu je zodpovedný majiteľ, popr.
prevádzkovateľ zariadenia, kde je lavica používaná. V prípade poškodenia vykonajte okamžitú
výmenu daného dielu alebo uveďte prístroj mimo prevádzku, kým nebude opravený.
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NÁKRES

ZOZNAM DIELOV
Označenie

Názov dielu

Počet
kusov

1

Predný rám základne

1

2

Zadný rám základne

1

3

Rám chrbtovej opierky

1

4

Otočné rameno

2

5

Istiaci kolík 6xL43

2

6L

Ľavé držadlo

1

6R

Pravé držadlo

1

7

Centrálne výškovo nastaviteľná tyč

1

8

Stúpadlo

1

9

Nastaviteľný držiak na nohy

1

10

Opierka chrbta

1

11L

Ľavá výstuha

1
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11R

Pravá výstuha

1

12

Poistný háčik

2

13

Šesťhranná skrutka M10x35

2

14

Šesťhranná skrutka M10x30

2

15

Plochá podložka M10

6

16

Samoistiaca matica M10

6

17

Skrutka M6x10

4

18

Krátky pružinový kolík

1

19

Štvorcová záslepka 33.4x33.4

1

20

Os opierok nôh

1

21

Samoistiaca matica M6

8

22

Dlhý pružinový kolík

1

23

Istiaci kolík s krúžkom 8xL45

1

24

Šesťhranná skrutka M8x35

4

25

Plochá podložka M8

5

26L

Ľavý kryt

1

26R

Pravý kryt

1

27

Karabína

1

28

Bezpečnostný remienok

1

29

Šesťhranná skrutka M8x45

1

30

Prehnutá podložka pod rám

4

31

Doraz

1

32

Šesťhranná skrutka M6x42

6

33

Podložka M6

6

34

Kľúč veľ. 13, 17x3t

2

35

Šesťhranná skrutka M10x22

2

36

Penová rukoväť Ø25

2

37

Štvorcová záslepka 20x20

4

38

Guľatá záslepka Ø25

2

39

Guľatá záslepka Ø19

4

40

Obdĺžniková záslepka 25x50

2

41

Dorazový kolík

1

42

Pružina 1

1

43

Štvorcová záslepka 30x30

1

44

Poistka

1

45

Samoistiaca matica M8

2

46

Štvorcová záslepka 35x35

1

47

Pružina 2

1

6

48

Nášľapná plocha

2

49

Penový valček
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POZNÁMKA: Pre Vaše pohodlie sú niektoré z vyššie uvedených dielov už výrobcom zmontované.
Spojovací materiál:

Pre dokončenie montáže budete možno potrebovať dvoje kliešte.
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MONTÁŽ
KROK 1:

A. Vybaľte vopred zmontovaný predný a zadný rám základne (1 a 2). Roztvorte nohy konštrukcie
na doraz. Uistite sa, že sú výstuhy (11L a 11R) kompletne roztiahnuté.
B. Pripevnite 2 otočné ramená (4) k rámu chrbtovej opierky (3). Uistite sa, že ramená riadne
zapadajú do úchytov v ráme chrbtovej opierky. Zaskrutkujte do otvoru v spodnej časti
otočných ramien skrutku M6x10 (17) a samoistiacu maticu M6 (21). Týmto zamedzíte
vykĺznutiu ramien z rámových úchytov v prípade náhodného uvoľnenia.
C. Prostredníctvom čapov na otočných ramenách umiestnite rám chrbtovej opierky do
montážnych úchytov v špičke A-rámu. Potom ramená zaistite pomocou 2 istiacich kolíkov
6xL43 (5).
POZNÁMKA: Otočné ramená musia byť orientované ako na obrázku vyššie - špičky musia smerovať
k zemi a diely musia byť riadne zabezpečené. Ak si nie ste istí s nastavením polohy otočných ramien,
ukotvite ich v strede, popr. nastavenie zmeňte.
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KROK 2:

A. Pomocou 1 šesťhrannej skrutky M10x35 (13) a 1 šesťhrannej skrutky M10x30 (14) pripevnite
ľavé držadlo (6L) k montážnym otvorom na zadnom ráme (2).
B. Na šesťhrannú skrutku M10x35 (13) nasaďte poistný háčik (12). Zaistite šesťhranné skrutky
(13 a 14) pomocou 4 plochých podložiek M10 (15) a 4 samoistiacich matíc M10 (16).
C. Rovnakým spôsobom vykonajte montáž pravého držadla (6R).
D. DÔLEŽITÉ: Po upevnení a zaistení háčikov (12) pripevnite k rámu základne na oboch
stranách 1 skrutkou M6x10 (17). Týmto zamedzíte vykĺznutiu rámu chrbtovej opierky (3) z
úchytov.
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KROK 3:

A. Umiestnite os (20) do otvoru v centrálnej tyči (7) a zaistite ju pomocou 1 šesťhrannej skrutky
M6x42 (32), 1 plochej podložky M6 (33) a 1 samoistiacej matice M6 (21).
B. Zasuňte držiak na nohy (9) do centrálnej tyče (7) a zaistite ho pomocou krátkeho pružinového
kolíka (18). Zaistite pružinu v zadnej časti centrálnej tyče (7) pomocou 1 šesťhrannej skrutky
M6x42 (32), 1 plochej podložky M6 (33) a 1 samoistiacej matice M6 (21). (Pozri obrázok
vyššie vľavo)
C. Nasaďte 2 penové valčeky (49) na os (20) a 2 penové valčeky (49) na držiak (9). Zasuňte
stúpadlo (8) zospodu do centrálnej tyče (7) a upevnite ho pomocou 1 šesťhrannej skrutky
M8x45 (29), 1 plochej podložky M8 (25) a 1 samoistiacej matice M8 (45).
D. Zasuňte centrálnu tyč (7) do rámu chrbtovej opierky (3) a zaistite ju pomocou istiaceho kolíka
s krúžkom (23) a dlhého pružinového kolíka (22). Pred ďalším krokom sa uistite, že sú tieto
diely riadne zaistené.
E. POZNÁMKA: Pri niektorých modeloch je bezpečnostná poistka už výrobcom zmontovaná.
Pokiaľ nie je poistka skompletizovaná:
F. Demontujte spojovací materiál a prestrčte poistku (44) otvorom v prednom ráme základne. Na
poistku pripevnite spojovací materiál v nasledujúcom poradí: pružina 2 (47), podložka M8,
samoistiaca matica M8.
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KROK 4:

Pripevnite k rámu (3) chrbtovú opierku (10) pomocou 4 podložiek M8 (24) a 4 šesťhranných skrutiek
M8x35 (24).
KROK 5:

Nasaďte na rám základne bočné kryty (26L a 26R).
Pripnite karabínu (27) k oku na prednom ráme základne.
Po prevlečení otvorom v prednom ráme základne remienok (28) zapnite.
Dôležité: Bezpečnostný remienok musí byť vždy zapnutý, a to aj v prípade, že nie je lavica aktuálne
používaná.
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POKYNY K POUŽÍVANIU
PREČÍTAJTE SI POZORNE NASLEDUJÚCE POKYNY
Nikdy neumiestňujte lavicu na miesto, ku ktorému majú voľný prístup deti alebo iné osoby, ktoré nie sú
oboznámené so správnym používaním inverznej lavice.
Bezpečnostný remienok musí byť vždy zapnutý, a to aj v prípade, že nie je lavica aktuálne používaná.
Prvý tréning na tejto inverznej lavici vykonávajte pod dohľadom dospelej osoby - aj v prípade, že ste
už niekedy na inverznej lavici cvičili. Je veľmi dôležité, aby bola lavica správne nastavená podľa Vašej
postavy. Značenie výšky na centrálnej tyči je len orientačné, nastavenie je potrebné vždy prispôsobiť
hmotnosti používateľa a ďalším faktorom. Cvičenie pod dohľadom dospelej osoby znižuje riziko vzniku
vážnych úrazov v prípade náhleho a nečakaného preklopenia lavice.
Pred použitím lavice sa uistite, že sú všetky istiace kolíky riadne zaistené.
Ak sa na lavicu položíte s rukami na prsiach, mala by sa lavica mierne sklopiť (hlava by sa mala
sklápať k zemi a nohy stúpať k stropu).
•

Ak sa lavica nenaklopí alebo sa sklopí úplne, nie je správne nastavená. Pre jej správny chod
bude potrebné nastaviť centrálnu tyč.

Zdvihnutím jednej ruky nad hlavu sa zvýši sklon lavice. Na návrat do pôvodnej polohy upažte.
•

Pre zvýšenie uhla a rýchlosti naklápania použite obe ruky.

Ak máte problémy s návratom späť do pôvodnej polohy, pokrčte nohy v kolenách a posuňte panvu
smerom k pätám. Ak je lavica naklopená kompletne do uhla 90°, uchopte ju po stranách a tlačte
smerom dopredu.
NIKDY SA NEVRACAJTE ZDVIHNUTÍM HLAVY!
ZAČÍNAJTE POMALY!
•

Odporúčame sa pri prvej inverzii nakláňať iba o 20° až 30°. V inverznej polohe nebuďte dlhšie
ako 5 minút. Počas prvých týždňov sa odporúča v inverznej polohe zotrvávať iba pár minút.

POČÚVAJTE SVOJE TELO!
•

Pokiaľ začnete pociťovať nepríjemný stav ako bolesť hlavy, závraty, nával horúčavy alebo sa
objavia akékoľvek problémy v oblasti členkov, kolien či panvy, IHNEĎ TRÉNING UKONČITE.

CVIČTE POD DOHĽADOM!
•

Pri použití nového inverzného stola by Vám mala asistovať dospelá osoba, pokiaľ si nie ste
celkom istí, ako bude na Vaše pohyby lavica reagovať - aj v prípade, že máte s inverznou
lavicou predchádzajúce skúsenosti.

UHOL INVERZIE
•

Začiatočníci by mali začínať na 20° až 30°. Tento sklon je vhodný pre mierny strečing a
umožní organizmu zvyknúť si na pozíciu hlavou dole.

•

Až Vám začiatočná inverzia nebude robiť žiadne ťažkosti, môžete sklon zvýšiť na 50° až 60°.
Tento uhol umožňuje úplnú dekompresiu chrbtice. Pre tento účel nie je potreba naklápať sa
viac ako o 60°. Inverziou do 90° docielite maximálne pretiahnutie organizmu.

OSCILÁCIA
•

Pomaly pohybuje rukami hore a dole. Tým sa budete nakláňať dozadu (pri zdvihnutí rúk) a
dopredu (pri upažení).

•

Organizmu môže určitý čas trvať, než si na pozíciu hlavou dole zvykne. Spočiatku by ste mali
inverziu praktizovať denne na dobu pár minút. Akonáhle si Vaše telo na inverznú polohu
zvykne, nebojte sa používať inverznú lavicu dvakrát až trikrát denne.
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UKÁŽKOVÉ CVIKY
1. Východisková pozícia:

2. S jednou rukou predpaženou:
3. S jednou rukou vzpaženou:

5. Úplná inverzia:
4. Pri zdvihnutí oboch rúk:

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Otázka: „Ako sa inverzná lavica čistí?“
Odpoveď: Na čistenie lavice použite roztok teplej vody a nekorózneho/abrazívneho mydla. Navlhčite
týmto roztokom handričku a zotrite z lavice nečistoty.
Otázka: „Je potrebné vykonávať údržbu?“
Odpoveď: Pred každým použitím skontrolujte, či sú všetky skrutky a istiace kolíky riadne utiahnuté a
zaistené.
Otázka: „Uvoľnilo sa čalúnenie/opierka chrbta, ako postupovať?“
Odpoveď: Skontrolujte, či sú všetky fixačné skrutky riadne utiahnuté.
Otázka: „Ako postupovať v prípade, že obsah balenia nie je kompletný, alebo je niektorý z dielov
poškodený?“
Odpoveď: V prípade akýchkoľvek problémov nás prosím kontaktujte (viď „Podmienky záruky,
reklamácie“).
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ZAHRIEVACIE CVIKY
Každý tréning by sa mal začať cvikmi pre zahriatie organizmu, potom by malo nasledovať vlastné
aeróbne cvičenie a nakoniec by ste mali vykonávať cviky pre upokojenie organizmu. Cvičiť by sa malo
dvakrát až trikrát týždenne a medzi jednotlivými tréningami by ste si mali dopriať deň odpočinku. Po
pár mesiacoch môžete zvýšiť frekvenciu tréningov na štyri až päť tréningov týždenne.
Zahrievacia fáza je nesmierne dôležitá a mala by predchádzať každému cvičeniu, pretože organizmus
by sa mal na následnú záťaž najskôr pripraviť. Pri tejto fáze dochádza k zahriatiu organizmu,
pretiahnutiu svalov, rozprúdeniu krvného obehu a prekysličeniu svalov. Na konci cvičenia opakujte
nasledujúce cviky pre pretiahnutie svalstva. Pre zahriatie a upokojenie organizmu sú vhodné najmä
tieto cviky:
Pretiahnutie vnútornej strany stehien
Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, že sa Vaše
chodidlá dotýkajú. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a
lakťami tlačte kolená jemne smerom dole k podlahe. V krajnej polohe
zotrvajte po dobu 15 sekúnd.
Pretiahnutie kolenných šliach
Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k
vnútornej strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnuť hornú
polovicu tela čo najbližšie k palcu pravého chodidla. V krajnej polohe
zotrvajte po dobu 15 sekúnd. Opakujte cvik na obe nohy.

Krúženie hlavou
Nakloňte hlavu smerom k pravému ramenu, mali by ste cítiť
pretiahnutie ľavej strany krku. Potom hlavu zakloňte, ústa nechajte
otvorené. Nakloňte hlavu smerom k ľavému ramenu a nakoniec hlavu
predkloňte a snažte sa ju pritiahnuť k hrudníku.

Striedavé zdvíhanie ramien
Zdvíhajte striedavo ramená a zotrvajte vždy v krajnej polohe aspoň 1
sekundu.

Pretiahnutie lýtka a Achillovej šľachy
Oprite sa o stenu, pravú nohu prisuňte bližšie k stene a ľavú posuňte
smerom dozadu, ramená smerujú smerom dopredu. Vystrite ľavú
nohu a chodidlo ľavej nohy držte na zemi. Pokrčte pravú nohu a
snažte sa pritiahnuť panvu smerom k stene. Zotrvajte v krajnej polohe
počas aspoň 15 sekúnd. Potom pretiahnite rovnakým spôsobom
pravú nohu.

14

Pritiahnutie k palcom
Pomaly sa predkloňte, pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom
nadol. V krajnej polohe zotrvajte po dobu aspoň 15 sekúnd.

Pretiahnutie bočnej strany trupu
Voľne zdvihnite ruky nad hlavu. Snažte sa jednu ruku zdvihnúť čo
najvyššie a ťahať ju smerom nahor. V krajnej polohe zotrvajte aspoň
1 sekundu a potom pretiahnite rovnakým spôsobom druhú stranu
tela.

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
predajnatn@insportline.sk

6471,

911

01

Trenčín,

+421

917

864

593,

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.
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„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
istými dokladmi bez sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi,
má predávajúci právo reklamáciu odmietnuť.
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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:
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