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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Nepokúšajte sa zariadenie otvoriť alebo odklopiť zadné viečko. 

 Neobsluhujte zariadenie pod vodou. Pod vodou nestláčajte tlačidlá. 

 Ak sa vo vnútri objaví vlhkosť, kontaktujte servis, aby nedošlo ku korózii kovových častí. 

 Zariadenie je určené pre klasické použitie. Vyhnite sa príliš tvrdému použitiu a s výrobkom 
nehádžte. 

 Výrobok chráňte pred extrémnymi teplotami. 

 Zariadenie utrite iba suchou a mäkkou handričkou. Nepoužívajte chemické čistidlá, aby ste 
nepoškodili plastové diely. 

 Výrobok nepoužívajte v nevhodných elektromagnetických podmienkach alebo v prostredí so 
statickou elektrinou. 

SYMBOLY 

 
Srdcový tep 

 
Index telesného tuku 

 
EL Podsvietenie 

 
Stopky 

 
Duálny čas 

 
Odpočet času 

 
Vyzváňanie 

 
3 Budíky 

 
Kalendár (50 rokov) 

 
Tempo 

 
Vodeodolné (100 m) 

 
Batérie (CR2032) 

TLAČIDLÁ 

Funkcie tlačidiel sú uvedené na schéme nižšie. 

 

A) Reset 

B) Mode (Režim) 

C) EL Backlight (Podsvietenie) 

D) Start/Stop 

VOĽBA REŽIMU 

Stlačte „B" pre zmenu režimu podľa nasledujúceho sledu: Zobrazenie času - Stopky - Srdcový tep - 
režim záznamu - Informačný režim - Odpočet času - Budík - Duálny čas - Tempo. 
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1. Zobrazenie času 

 12/24H formát 

 Hod., Min., Sek., Mesiac, Dátum, Deň v týždni 

 Kalendár – 50 rokov (2000 - 2049) 

 

2. Stopky 

 1/100 sekundy 

 8 úsekov (kôl), čiastočne úseky 

 Rozmedzie: 0:00´00”~23:59´59” 

 

3. Srdcový tep 

 4 cieľové zóny tepu 

 

4. Záznam 

 25 cvičebných záznamov 

 

5. Informácie 

 Pohlavie, Vek, Jednotka, Výška, Váha - nastaviteľné 

 3 úrovne BMI (Body Mass Index) - zobrazenie 

 

6. Odpočet 

 Odpočítavanie v rozsahu: 

23:59´59”~0:00´00” 

 

7. Budík (Výstraha) 

 3 budenia (výstrahy) 

 Zvonenie 

 

8. Duálny čas 

 Čas ďalšej časovej zóny. 

 

9. Tempo 

 16 temp 
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ZOBRAZENIE ČASU 

12/24H FORMÁT 

V režime zobrazenia času stlačte „D“ pre zmenu formátu času (12 a 24 H formát). 

 

NASTAVENIE ČASU 

1. V režime času stlačte a podržte „A“, kým sekundy nezačnú blikať. Blikanie znamená, že 
môžete zadávať. 

 

2. Stlačte „C“ alebo „D“ a resetujte sekundy. 

 

3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu. 

 

4. Stlačte „D“ pre zvýšenie hodnoty. Stlačte „C“ pre zníženie hodnoty. Stlačte a podržte pre 
rýchle nastavenie. 

 

5. Opakujte kroky 3 a 4 pre voľbu v nasledujúcom poradí: Sekundy - Hodiny - Minúty - Rok - 
Mesiac - Dátum - DST (zmena času). 

6. Stlačte „A“ pre opustenie režimu nastavenia, akonáhle všetko nastavíte. Deň v týždni sa 
zobrazí automaticky na základe predvoľby roka, mesiaca a dátumu. 

 

STOPKY 

1. V režime stopiek stlačte „D“ pre spustenie stopovania času. 
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2. Opätovným stlačením tlačidla „D“ stopky zastavíte. 

 

3. Stlačte „A“ pre resetovanie stopiek. 

 

MEDZIČAS 

 

1. V režime stopiek stlačte „D“ a spusťte stopky. 

 

2. Stlačte „A“ pre zobrazenie medzičasu (automaticky po 2 sekundách). 

 

3. Zopakujte krok 2. Môžete merať medzičas niekoľkonásobne. 

 

4. Stlačte „D“ a zastavte stopky. 

 

VYVOLANIE DÁT 

ÚSEK (OKRUH) 
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1. V režime stopiek stlačte „B“ pre vyvolanie času úseku (okruhu), ak stopky zachytávajú viac 
medzičasov. 

 

2. Stlačte „D“ a pozrite si jednotlivé okruhy (úseky) smerom dopredu LAP1 – LAP8 (čas). 

 

3. Stlačte „C“ a prezerajte smerom dozadu LAP8 – LAP1 (čas). 

 

4. Stlačte „A“ pre vyvolanie medzičasov. 

 

5. Stlačte „D“ a prezerajte medzičasy smerom vpred SPLIT1 - SPLIT8 (čas). 

 

6. Stlačte „C“ a prezerajte medzičasy smerom dozadu SPLIT8 - SPLIT1 (čas). 

 

7. Stlačte „A“ pre návrat do režimu stopiek. 
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SRDCOVÝ TEP 

VOĽBA CIEĽOVEJ TEPOVEJ FREKVENCIE 

V režime tepu stlačte „C“ pre zmenu zóny tepu 
v tomto poradí: HZ1 – HZ2 – HZ3 – HZ4. 

HZ1 – nízka intenzita 

HZ2 – stredná intenzita 

HZ3 – náročná intenzita 

HZ4 – intenzita volená užívateľom  
 

V režime tepu stlačte „A“ pre nahliadnutie max. 
% a min. % cieľovej tepovej hodnoty (Vašu 
limitnú tepovú hodnotu dostanete, keď od 220 
odčítate svoj vek. Vaša cieľová zóna tepu je v 
rozmedzí min. a max. tepovej frekvencie - % 
limitovanej tepovej hodnoty). 

 

PREDNASTAVENÉ CIEĽOVÉ TEPOVÉ HODNOTY 

Zóna tepu Časový úsek Max. percento Min. percento 

HZ1 25 min. 65% 55% 

HZ2 40 min. 75% 65% 

HZ3 40 min. 85% 75% 

HZ4 0:00´00” 90% 50% 

POZNÁMKA: HZ4 cieľová hodnota tepovej frekvencie môže byť nastavená užívateľom – MAX/MIN 
frekvencie (%). 

HZ4 NASTAVENIE 

1. V HZ4 stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať (blikanie znamená, že môžete 
vkladať). 

 

2. Stlačte „C“ alebo „D“ pre resetovanie hodín na 0. 

 

3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu. 

 

 



10 

 

4. Stlačte „C“ alebo „D“ pre resetovanie minút na 0. 

 

5. Zopakujte kroky 3 a 4 a voľte v nasledujúcom poradí: Hodiny - Minúty - Max.% - Min.%. 

6. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia. 

Pred opätovným použitím HZ4 zadajte pôvodný čas 0:00´00”. 

SLEDOVANIE TEPOVEJ FREKVENCIE 

1. V režime tepu stlačte „D“, aby zariadenie začalo prijímať signál z vysielača (symbol  
zabliká a pulz sa obratom zobrazí). 

 

2. Stlačte „A“ pre nahliadnutie max. % a min. % cieľovej tepovej hodnoty. 

 

3. Stlačte „C“ pre nahliadnutie aktuálnej max., min. a priemernej tepovej frekvencie. 

 

4. Stlačte „D“ pre ukončenie prenosu signálu (záznam sa automaticky uloží pri cvičeniach 
dlhších ako 1 minúta). 

 

POZOR: 

 Hodinky majú byť v blízkosti vysielača - 1 m. Uistite sa, že nie ste v prítomnosti ľudí s 
inými monitorovacími zariadeniami alebo v blízkosti zdrojov elektromagnetického 
rušenia. 

 Aktuálny čas sa zobrazí, ak sa do 1 minúty nestlačí nejaké tlačidlo. 

 V HZ1 - 3 sa čas najprv odpočíta smerom k nule a potom pripočíta, ak cvičenie nie je 
ukončené. V HZ4 sa čas počíta priamo smerom vpred. 

 Pre HZ4 je maximálna hranica počítania času: 0:59'59". 

 Ak je hodnota tepovej frekvencie mimo rozsahu (min.% alebo max.%), rozoznie sa 
zvuková výstraha a začne blikať symbol „MAX" alebo „MIN". 

 Systém monitorovania srdcového tepu sa sám zastaví po 10 minútach, ak vysielač nie 
je k dispozícii. 
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 Ďalšie funkcie (budík, zvonenie atď.) nie sú v režime merania tepovej frekvencie 
dostupné. 

ZÁZNAMY 

PREHLIADANIE ZÁZNAMOV 

1. V režime záznamov sa zobrazí celkový čas cvičenia a celkový počet spálených kalórií. 
Stlačením tlačidla „D“ nahliadnete na údaje k váhovému úbytku. 

 

2. Stlačte „A“ pre nahliadnutie posledného záznamu (R01). 

 

3. Stlačte „D“ pre nahliadnutie položiek záznamu: 

Cvičenie v časovom rozsahu, Údaje cvičenia - Čas cvičenia - Max. tepová frekvencia - Min. 
tepová frekvencia - Priemerná tepová frekvencia - Spálené kalórie - Úbytok hmotnosti. 

 

4. Stlačte „A“ pre nahliadnutie ďalšieho záznamu (celkom 25 záznamov). 

 

POZNÁMKA: Všetky údaje (kalórie a úbytok hmotnosti) sú iba orientačné. 

INFORMÁCIE 

ZADANÉ INFORMÁCIE 

1. V informačnom režime stlačte „A“, až sa rozbliká „male" (muž) alebo „female" (žena). Blikanie 
znamená, že môžete zadávať. 
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2. Stlačte „C“ alebo „D“ pre zmenu pohlavia. 

 

3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu. 

 

4. Stlačte „D“ pre zvýšenie hodnoty alebo „C“ pre zníženie hodnoty. Stlačte a podržte pre rýchle 
nastavenie. 

 

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre voľbu v nasledujúcom poradí: 

Sex (Pohlavie) – Age (Vek) – Unit (Jednotka) – Tall (Výška) – Weight (Hmotnosť) 

6. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia. 

NAHLIADNUTIE NA ÚDAJE 

Stlačte „D“ pre prehliadanie údajov v danom slede: 

Age (Vek), Sex (Pohlavie) - Tall (Výška) - Weight (Hmotnosť) - BMI (Telesný tuk) 

 

POZNÁMKA: 

BMI (Index telesného tuku): 

O Vysoký obsah 

L Malý obsah 

F Vhodný obsah 

ODPOČÍTAVANIE 

Ak odpočet dôjde až k nule, rozoznie sa výstraha na cca 60 sekúnd. Výstrahu zrušíte stlačením 
ktoréhokoľvek tlačidla. 
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 NASTAVENIE ČASOVÉHO ODPOČTU 

1. V režime odpočtu stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať (potom sa dá zadať). 

 

2. Stlačte „D“ pre navýšenie hodín, stlačte „C“ pre uberanie hodín. Stlačte a podržte pre rýchle 
nastavenie. 

 

3. Stlačte „B“ pre ďalšiu voľbu. 

 

4. Stlačte „D“ pre zvýšenie počtu, stlačte „C“ pre zníženie počtu. Stlačte a podržte pre rýchle 
nastavenie. 

 

5. Zopakujte kroky 3 a 4 pre voľbu v nasledujúcom poradí: 

Hodina – Minúty – Sekundy 

6. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia. 

 

POUŽITIE ODPOČÍTAVANIA ČASU 

1. Stlačte „D“ a spusťte odpočet. 

 

2. Opäť stlačte „D“ pre jeho prerušenie. 

BUDÍK 

Budík sa rozzvoní každý deň na cca 60 sekúnd v zadanom čase. Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla 
budenie vypnete. 
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VYZVÁŇANIE A UPOZORNENIE 

 V režime budenia stlačte „C“ pre voľbu zvonenia (alarm 1~alarm 3). 

 

 V režime zvonenia stlačte „D“ pre zapnutie alebo vypnutie zvonenia . V nastavení alarm 

1~alarm 3, stlačte „D“ pre zapnutie alebo vypnutie budenia . 

 

BUDENIE 1 – ČASOVÁ VOĽBA 

1. V mode alarm 1, stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať. Objaví sa ikona a môžete 
zadávať. 

 

2. Tlačidlom „D“ hodnotu navýšite a tlačidlom „C“ hodnotu uberiete. Stlačte a podržte pre rýchle 
nastavenie. 

 

3. Stlačte „B“ pre nastavenie minút. 

 

4. Stlačte „D“ pre zvýšenie počtu minút. Stlačte „C“ pre zníženie ich počtu. Stlačte a podržte pre 
rýchle nastavenie. 

 

5. Stlačte „A“ pre opustenie nastavovania. Spôsob nastavenia je rovnaký pre všetky tri budenia. 

DUÁLNY ČAS 

NASTAVENIE DUÁLNEHO ČASU 

1. V režime duálneho času stlačte a podržte „A“, kým hodiny nezačnú blikať. Potom sa dá 
vykonávať voľba. 
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2. Stlačte „D“ pre navýšenie hodnoty alebo „C“ pre jej zníženie. Stlačte a podržte pre rýchle 
nastavenie. 

 

3. Stlačte „B“ pre nastavenie minút. 

 

4. Stlačte „C“ alebo „D“ pre zmenu počtu minút (jedného stlačenia – zmena o 30 minút). 

 

5. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia. 

SLEDOVANIE TEMPA 

NASTAVENIE SLEDOVANIA TEMPA (PACER) 

1. V režime PACER (tempo) stlačte a podržte „A“, kým číselná hodnota tempa nezačne blikať. 
Potom je možné zadávať hodnoty. 

 

2. Stlačte „C“ alebo „D“ pre voľbu tempa v danom poradí: 

10 – 20 – 30 – 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 240 – 300 

 

3. Stlačte „A“ pre opustenie nastavenia. 

AKO PACER POUŽÍVAT 

1. Stlačte „D“ pre spustenie. 
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2. Opätovným stlačením tlačidla „D“ ho vypnete. 

VYSIELAČ 

Vysielač umožňuje záznam a prenos informácií o srdcovom tepe do prístroja. Ak si ho oblečiete, 
môžete merať pulz v priebehu cvičenia. 

ZÁSADY SPRÁVNÉHO POUŽITIA 

1. Vysielač i elastický pás vyberte zo 
škatule. 

 

 

2. Zadnú plochu zvrásnenej vodiacej gumy 
navlhčite vodou alebo slinami. 

 

3. Vložte vysielač do pásu. 

 

4. Upravte si pás tak, aby správne sedel na 
tele. Nesmie byť príliš tesný. 

 

5. Uistite sa, že ryhovaná vodiaca plocha 
prilieha k pokožke. 

 

POZNÁMKA: Po každom cvičení vykonajte nasledujúcu údržbu. 

 Vysielač opatrne umyte vo vode s trochou jemného mydla. 

 Opláchnite čistou vodou. 

 Osušte mäkkým uterákom. 

 Udržujte zariadenie čisté a utierajte všetku vlhkosť. 

 Zariadenie skladujte iba na čistom a suchom mieste. Špina by mohla negatívne ovplyvniť 
pružnosť i presnosť zariadenia. Pot a vlhkosť môžu vysielač samovoľne spustiť a znížiť tak 
životnosť batérie. 
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PODSVIETENIE 

Podsvietenie využíva EL (elektro-podsvietenie) pre ľahšie prečítanie zobrazovaných údajov v tme 
alebo za zhoršenej viditeľnosti. 

POUŽÍVANIE PODSVIETENIA 

 V režime zobrazenia času stlačte „C“ a displej sa rozžiari asi na 3 sekundy. 

 

SLABÝ VÝKON BATÉRIE 

Pokiaľ je výkon batérie nedostatočný, zobrazí sa táto ikona . Zobrazenie potrvá, dokiaľ batériu 
nevymeníte za novú. 
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DISPLEJ 

 

1. Deň v týždni 

2. Vyzváňanie 

3. Nízky výkon batérie 

4. Minúty 

5. Sekundy 

6. Dátum 

7. Mesiac 

8. Tepová frekvencia 

9. Hodiny 

10. Systémová úprava času 

11. Budík 

MINIMALIZÁCIA RIZIKA POČAS CVIČENIA 

POZOR: Cvičenie môže byť riskantné, obzvlášť pre osoby so sedavým zamestnaním. 

Aby sa znížilo možné cvičebné nebezpečenstvo, odporúčame Vám si odpovedať na nasledujúce 
otázky ešte pred začatím cvičebného programu. Ak na niektorú z uvedených otázok dáte kladnú 
odpoveď, odporúčame vec konzultovať s lekárom ešte pred začatím používania zariadenia 

 Cvičili ste počas posledných 5 rokov? 

 Trpíte vysokým krvným tlakom? 

 Máte vysokú hladinu cholesterolu? 

 Trpíte nejakými chorobami alebo zdravotnými komplikáciami? 

 Liečite sa s krvným tlakom alebo so srdcovou chorobou? 

 Máte dýchacie problémy? 

  Zotavujete sa z vážnej choroby alebo ste po náročnom zákroku? 

 Máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie? 

 Ste fajčiar? 

 Ste tehotná? 

POZNÁMKA: Liečba vysokého krvného tlaku, psychických ochorení, astmy, dýchacích chorôb, 
požívanie energetických nápojov, alkoholu alebo nikotínu, to všetko môže (v kombinácii s cvičebným 
vypätím) ovplyvniť srdcový tep. 

POZOR: 

 Všímajte si telesných príznakov a reakcií počas cvičenia. Ak cítite bolesť alebo mdloby, 
okamžite prestaňte cvičiť. Odporúčame pri novom štarte začať s menšou záťažou. 

 Toto varovanie sa týka všetkých ľudí s kardiostimulátorom alebo implantovaným 
defibrilátorom, popr. s iným elektronickým implantátom. Ľudia s kardiostimulátorom môžu 
zariadenie používať len na vlastné nebezpečenstvo. Pred začatím používania však 
odporúčame test pod lekárskym dozorom, aby nedošlo k rušeniu kardiostimulátora v dôsledku 
použitia vysielača. 
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 Ak ste alergický na nejakú látku pri kontakte s pokožkou alebo ak pozorujete alergickú reakciu 
na výrobok počas jeho používania, oblečte si pás na tričko alebo vrchnú časť odevu. Odev ale 
musíte v mieste kontaktu s gumovým snímačom riadne navlhčiť, aby prenos prebiehal 
správne. 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 
predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 
uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov, podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, a Zákona o ochrane spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo 
veciach týmito záručnými podmienkami a reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 
IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, 
predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

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

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý 
spotrebiteľom nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v 
rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúci, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za 
účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou 
kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy 
uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a 
záväzné, pokiaľ v kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude 
stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness 
modelov s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov 
na rám a na ostatné komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie 
je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre 
použitie k obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo 
dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa 
predaja zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

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

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v 
kľukách a kľúk k stredovej osi  

 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 závadou 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 závady, 
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 závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 
záruky, závada bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 
nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním závady 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 vadný, považuje sa reklamácia 
za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v 
súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných 
záručných podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, 
prípadne výmeny vadného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný 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 vadného tovaru, pokiaľ 
nebude dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo 
vymenený tovar prebraný kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný 
vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 


