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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 
 

1. Cvičenie s touto pomôckou je fyzicky namáhavé, preto sa pred začatím cvičebného programu 

poraďte s lekárom. 

2. Každý deň a pred každým cvičením skontrolujte stav 

očiek/remienkov/povrazov/karabín/držadiel a ďalšieho príslušenstva - poškodený diel vymeňte 

ihneď za nový, inak hrozí riziko vzniku úrazu. 

3. Vždy upevňujte posilňovač k bezpečnému, pevnému a stabilnému materiálu, ktorý unesie 

hmotnosť Vášho tela. Ak je posilňovač pripevnený k posilňovacej veži (alebo k inému fitness 

prístroju, ktorý nie je štandardne pripevnený k podlahe, stene či stropu), musí byť táto veža 

priskrutkovaná k zemi alebo inak zabezpečená proti prevráteniu. Pred použitím posilňovacieho 

systému vždy vykonajte záťažový test a skontrolujte pevnosť a stabilitu objektu, ku ktorému je 

systém pripevnený. 

4. Z bezpečnostných dôvodov si vždy cvik najskôr vyskúšajte v tzv. statickom závese a 

s minimálnym sklonom tela. Vždy vykonávajte pomalé, kontrolované pohyby. 

5. Odporúčame, aby deti pomôcku používali iba pod dohľadom dospelej osoby - nejedná sa o 

hračku. 

6. Pri nastavovaní dĺžky povrazu a pripínaní držadiel k držiaku kladky dávajte pozor, aby 

prebytočná časť povrazu nebránila užívateľovi v pohybe. Prebytočný povraz možno obyčajne 

prichytiť k suchému zipsu na remienku. 

7. Pri upínaní remienkov vždy prevliekajte pracku zo zadnej strany. Ak remienok neprevlečiete 

správne, nebude systém riadne zabezpečený, neunesie hmotnosť užívateľa a môže dôjsť k 

pádu kladky. 

8. Posilňovač nepoužívajte na mokrom či klzkom povrchu. Ku cvičeniu vždy používajte športovú 

obuv. 

9. Chráňte výrobok pred pôsobením vonkajších vplyvov. Dlhodobé vystavenie slnečnému 

žiareniu, vlhkosti, poveternostným vplyvom, nízkym či vysokým teplotám alebo prudkým 

teplotným zmenám môže mať za následok zníženie pevnosti materiálu. 

10. Ak používate protizávažie, uistite sa, že je držiak kladky umiestnený čo najbližšie k závesnému 

bodu. Vzdialenosť medzi závesným bodom a držiakom by nemala byť väčšia ako niekoľko 

centimetrov. Užívateľ aj okolité osoby by si od protizávažia mali udržiavať odstup (aspoň 1,2 

m). Hmotnosť závažia by nemala presahovať 23 kg (50lb). Po skončení tréningu závažie z 

posilňovacieho systému zložte. 

11. Ukotvenie do steny/stropu/trámu: 

a) ODPORÚČAME VÁM OBRÁTIŤ SA NA ODBORNÍKA. 

b) V žiadnom prípade nepoužívajte samorezné skrutky, skrutky do dreva ani iné skrutky, 

pokiaľ nie sú priamo určené na montáž do betónu či železa. 

c) K nájdeniu vhodného miesta pre ukotvenie posilňovača použite podpovrchový 

vyhľadávač. 

d) Nosnosť steny či stropného trámu musí byť aspoň 135 kg (300 lbs). Ak sa chystáte 

ukotviť do jednej steny/trámu viac ako jeden posilňovací systém (v prípade viacerých 

používateľov), dôrazne vám odporúčame obrátiť sa na kvalifikovaného stavebného 

odborníka, ktorý zaručí, že nebude narušená konštrukcia steny/trámu či iných 

príchytných plôch. 

e) V prípade ukotvenia do steny/stropu/trámu je maximálna nosnosť posilňovacieho 

systému 135 kg (300 lbs). 

f) Montážny držiak musí byť pevne priskrutkovaný a riadne zaistený. Pred jeho použitím 

vykonajte záťažovú skúšku. 

g) Z bezpečnostných dôvodov pravidelne kontrolujte stav montážneho držiaka. Ak je 

držiak uvoľnený alebo nesprávne upevnený, nepoužívajte ho. 

NASTAVENIE POSILŇOVACIEHO SYSTÉMU 
Neutrálny záves: Základné nastavenie, pri ktorom je kladka zavesená nad hlavou užívateľa v takej 

výške, že na ňu môže dosiahnuť. V tejto polohe možno vykonávať väčšinu cvikov. 
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Dlhý záves: Kladka je z neutrálnej polohy posunutá smerom nadol tak, aby boli držadlá približne 30 cm 

nad zemou. 

Krátky záves: Povraz je skrátený tak, aby bola vzdialenosť medzi držadlami a kladkou približne 60 cm. 

Fixácia držadiel: Nastavte posilňovací systém do neutrálneho závesu a pomocou karabín k sebe 

držadlá pripnite - zopnite závesné oká na držadlách. 

Statický záves: Zaveste držadlá do očiek v hornej časti držiaku kladky. 

 Ak začnete pociťovať bolesť, závraty, malátnosť či slabosť, prestaňte okamžite cvičiť. Ak 

problémy po skončení cvičenia nezmiznú, poraďte sa s lekárom. 

 V záverečnej fáze tréningu robte cviky pre pretiahnutie a upokojenie organizmu. 

NASTAVENIE DĹŽKY POVRAZU 

 

Krok 1: Zvoľte miesto, na ktoré upevníte karabínu a držadlo. 

Krok 2: Urobte z povrazu slučku a zovrite ju prstami jednej ruky. Prestrčte slučkou zospodu ukazovák 

a palec druhej ruky. 

Krok 3: Otočte ruku v zápästí tak, aby palec aj ukazovák smerovali nadol. 

Krok 4: Spojte palec a ukazovák a zovrite novovytvorenú dvojitú slučku v jej strede. 

Krok 5: Pripnite ku slučke karabínu a slučku utiahnite. 

Práve ste uviazali tzv. Prusíkov uzol. 

ZAVESENIE CHODIDIEL DO STRMEŇOV 
Pozícia A 

 

Pozícia B 

 

  



5 
 

CVIKY 
Cieľová oblasť: hrudník, ramená, tricepsy, horná časť chrbta, brucho 
 
Východisková pozícia: 

Systém zaveste do neutrálnej pozície tak, aby bol strmeň vo výške približne 30 
- 35 cm nad zemou. 
 
Postavte sa tak, aby telo zvieralo so zemou uhol o veľkosti 80° (vo vzpriamenej 
polohe je uhol medzi telom a zemou 90°) a uchopte držadlá. (A). 
 
Spevnite brušné svalstvo a udržujte telo v rovine. 
 
Chodidlá rozkročte na šírku ramien. 
 
Technika cviku: 
 
Pomaly spúšťajte hrudník k rukám, ako keby ste chceli vykonať klasický kľuk. 
Nepovoľujte brušné svalstvo a udržujte telo v rovine. 
 
Z krajnej polohy sa zdvihnite späť do východiskovej pozície. 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 
Kľuk na jednej ruke: Jednu ruku predpažte, mierne pokrčte v lakti a po celú 
dobu cviku ju držte v tejto polohe. Druhou rukou urobte kľuk. (C) 
 
Kľuk na jednej ruke s vytočením trupu: Jednu ruku predpažte, mierne 
pokrčte v lakti a po celú dobu cviku ju držte v tejto polohe. Lakeť druhej ruky 
tlačte k ramenu, potom vytočte hornú polovicu tela, pozrite sa cez rameno a 
pomaly ruku vystrite za seba. (D) 

 

Cieľová oblasť: stehná, kolenné šľachy, zadok, bedrá, lýtka, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Systém zaveste do neutrálnej pozície a zafixujte držadlá. 
 
Uchopte držadlá a zaveste do strmeňov jednu nohu. Na druhej nohe poskočte 
smerom dopredu tak, aby bolo chodidlo zavesenej nohy voči kladke posunuté 
vpred približne o 15 cm. 
 
Technika cviku: 
Pomaly ohýbajte prednú nohu do výpadu a zavesenú nohu tlačte za seba. 
Strážte si, aby nebolo koleno zavesenej nohy nižšie než špička chodidla. 
 
Z krajnej polohy sa zdvihnite späť do východiskovej pozície. 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 
Výpad so zdvihnutím kolena: Preveďte klasický výpad tak, ako je popísané 
vyššie, ale pri návrate do východiskovej pozície zdvihnite koleno zavesenej 
nohy pred seba.  
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Výpad s vytočením trupu: Preveďte klasický výpad tak, ako je popísané 
vyššie, ale pri návrate do východiskovej pozície zdvihnite koleno zavesenej 
nohy a dotknite sa ho lakťom opačnej ruky. (B) 

 

Cieľová oblasť: stehná, kolenné šľachy, zadok, bedrá, lýtka, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Postavte sa čelom ku kladke a uchopte obe držadlá. 
 
Chodidlo jednej nohy mierne zdvihnite a pre lepšiu rovnováhu spevnite brušné 
svalstvo. 
 
Technika cviku: 
 
Na nohe ktorej stojíte vykonajte drep a dávajte pozor, aby bolo koleno vždy za 
úrovňou špičky chodidla. Dlane smerujú počas cviku dopredu ku kladke. (B) 
 
Po celú dobu cviku udržujte zavesenú nohu vo vzduchu. 
 
Nohu na ktorej stojíte vráťte do východiskovej pozície. (A) 

 

 

Cieľová oblasť: kolenné šľachy, zadok, bedrá, lýtka, spodná časť chrbta, 
brucho 
 
Východisková pozícia: 
Ľahnite si chrbtom na zem a zaveste päty chodidiel do strmeňov. Spevnite 
brušné svalstvo, vystrite nohy a zdvihnite panvu zo zeme - udržujte telo v 
rovine. (A) 
 
Technika cviku: 
 
Zdvihy jednou nohou: 
Jednu nohu udržujte prepnutú a zapretú v strmeni. 
Druhú nohu ohýbajte v kolene, snažte sa pätu pritiahnuť k zadku a zdvíhajte 
panvu od zeme. (B) 
 
Zdvihy oboma nohami: 
Krčte obe nohy v kolenách, tlačte päty k zadku a zdvíhajte panvu. (C) 
Pre maximálnu efektivitu cviku by mali byť držadlá od seba vzdialené približne 
5 – 10 cm. 
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Cieľová oblasť: kolenné šľachy, stehná, zadok, lýtka, bedrá, spodná časť 
chrbta, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Ľahnite si chrbtom na zem a zaveste päty chodidiel do strmeňov. Spevnite 
brušné svalstvo, vystrite nohy a zdvihnite panvu zo zeme - udržujte telo v 
rovine. (A) 
 
Technika cviku: 
 
Udržujte panvu vo vzduchu, chodidlami vykonávajte krúživé pohyby, ako keby 
ste išli na bicykli. (B - C) 

 

 

Cieľová oblasť: hrudník, ramená, tricepsy, spodná časť chrbta, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Viď „ZAVESENIE CHODIDIEL DO STRMEŇOV" vyššie - Pozícia B 
 
Posuňte sa na rukách od kladky smerom dozadu tak, aby zvieralo telo so 
zemou uhol o veľkosti aspoň 45°. Vzdialenosť medzi chodidlami by mala byť 
približne 5 – 10 cm. (A) 
 
Technika cviku: 
 
Udržujte telo v rovine a vykonajte kľuk - lakte tlačte do strany a znížte hrudník 
k zemi. (B) 
 
Potom sa zdvihnite do východiskovej pozície, v ktorej sú ruky prepnuté. 
 
Udržujte spevnené brušné svalstvo a snažte sa nehýbať nohami 
dopredu/dozadu ani hore/dole. 
 
Postup pri vyberaní chodidiel zo strmeňov: Posuňte sa na rukách späť do 
neutrálnej polohy - pritiahnite nohy k zemi - a opatrne vyberte nohy zo 
strmeňov. Nevyťahujte nohy zo strmeňov vo cvičebnej polohe. 
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Cieľová oblasť: ramená, horná časť chrbta, tricepsy, predlaktia, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Postavte sa čelom k posilňovaču s chodidlami rozkročenými na šírku ramien 
a uchopte držadlá. 
 
Vystrite ruky (držte ruky tak, aby predlaktia smerovali ku kladke). 
 
Technika cviku: 
 
Pohybujte len jednou rukou (druhú nechajte vo východiskovej pozícii): ruku 
zdvíhajte, kým nebude kolmo k zemi. (B) 
 
Potom ruku tlačte dole a vráťte sa do východiskovej pozície. 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 
Urobte pohyb v úplnom rozsahu: akonáhle bude ruka kolmo k zemi, pokračujte 
v pohybe smerom dozadu a po oblúkovej dráhe sa vráťte do východiskovej 
pozície (A – B – C – D). 

 

 

Cieľová oblasť: stehná, kolenné šľachy, zadok, bedrá, ramená, spodná časť 
chrbta, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Postavte sa čelom ku kladke, nohy rozkročte na šírku ramien a uchopte 
držadlá. 
 
Zaveste sa a čupnite si. 
 
Technika cviku: 
 
Zdvihnite sa z drepu, tlačte panvu dopredu a zostaňte v závese - udržujte oba 
povrazy napnuté a ruky držte tak, aby predlaktia smerovali ku kladke. (B) 
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Cieľová oblasť: tricepsy, ramená, predlaktia, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Ruky aj nohy sú od seba vzdialené na šírku ramien. 
 
Technika cviku: 
 
Obojručne: 
 
Udržujte povraz napnutý a lakte tlačte dovnútra smerom k sebe. Nakláňajte 
sa celým telom dopredu a ohýbajte ruky v lakťoch. (B) 
 
Tlačte držadlá smerom od seba, napínajte lakte a vráťte sa do východiskovej 
pozície. 
 
Jednoručne: 
 
Držte ruky nad hlavou a tlačte lakte smerom dovnútra. Jednu ruku nechajte 
staticky vo východiskovej pozícii, celým telom sa predkloňte a druhú ruku 
pokrčte v lakti. (C) 
 
Narovnávajte pokrčenú ruku (tlačte proti držadlu) a zdvihnite sa do 
východiskovej pozície. 

 

 

Cieľová oblasť: stehná, kolenné šľachy, zadok, bedrá, ramená, spodná časť 
chrbta, tricepsy, predlaktia, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Postavte sa čelom ku kladke, nohy rozkročte na šírku ramien a uchopte 
držadlá. 
 
Zaveste sa a čupnite si. (A) 
 
Technika cviku: 
 
Zdvihnite sa z drepu a tlačte panvu dopredu. (B) 
 
Po prechode do stoja vystrite jednu ruku za seba. (C) 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 
Vytočte hornú polovicu tela a pozrite sa za pretiahnutou rukou. (C) 
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Cieľová oblasť: bicepsy, predlaktie, ramená, brucho 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Postavte sa čelom ku kladke, nohy rozkročte na šírku ramien a uchopte 
držadlá nadhmatom. 
 
Zdvihnite ruky nad hlavu a zakloňte sa do pohodlnej polohy. 
 
Technika cviku: 
 
Obojručne: 
 
Lakte držte hore, tlačte ich dovnútra smerom k sebe a pritiahnite držadlá k 
ramenám. Potom sa pomaly vráťte do východiskovej pozície. 
 
Jednoručne: 
 
Jednu ruku nechajte staticky v závese vo východiskovej pozícii. 
 
Pritiahnite sa druhou rukou - pritiahnite držadlo k ramenu (C) a vráťte sa do 
východiskovej pozície. 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 
Jednu ruku nechajte vo východiskovej pozícii, druhú pritiahnite krížom 
k opačnému ramenu. 

 

 

Cieľová oblasť: brucho, hrudník, tricepsy, ramená, ohýbače bedier 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Technika cviku: 
 
Zaprite sa o predlaktia a zdvihnite zo zeme panvu. Medzi chodidlami udržujte 
vzdialenosť o veľkosti približne 5 – 10 cm. (B) 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 
V krajnej polohe vytočte telo smerom k zemi a dotknite sa voľnou rukou 
podlahy (v úrovni bedier). 
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Cieľová oblasť: brucho, tricepsy, ramená, spodná časť chrbta 
 
Východisková pozícia: 
Viď „ZAVESENIE CHODIDIEL DO STRMEŇOV" vyššie - Pozícia B 
 
Posuňte sa na rukách smerom dopredu tak, aby bolo telo v rovine a chodidlá 
ľahko pod úrovňou hlavy. (A) 
 
Technika cviku: 
 
Pritiahnite kolená k hrudníku - panvu tlačte nahor a medzi chodidlami udržujte 
vzdialenosť 5 – 10 cm. Potom sa vráťte do východiskovej pozície. 
 
Technika cviku pre pokročilých: 
 

 Zaujmite východiskovú pozíciu a ľavú ruku posuňte mierne dopredu. 
(A) 

 Pritiahnite kolená k hrudníku, potom pravú nohu vystrite a ľavú 
pritiahnite k prednej ruke. Potom sa vráťte do východiskovej pozície. 
(A - C). Cvik opakujte na druhú stranu. 

 Zaujmite východiskovú pozíciu, zdvíhajte panvu priamo nahor, 
chodidlá tlačte mierne pod seba a udržujte nohy prepnuté. Dostanete 
sa do pozície tzv. obráteného V. (D). Potom sa vráťte do 
východiskovej pozície. 

 

 

Cieľová oblasť: brucho, horná polovica tela, ohýbače bedier 
 
Východisková pozícia: 
Krátky záves 
 
Posaďte sa na zem priamo pod kladku, chodidlá držte na zemi, pokrčte nohy 
v kolenách a uchopte držadlá. 
 
Technika cviku: 
 
Začiatočníci/stredne pokročilí: Udržujte pokrčené kolená. Chodidlá položte 
na posilňovacou lavicu či inú stabilnú prekážku vysokú približne 2,5 - 7,5 cm 
(A). 
 
Pokročilí: Udržujte pokrčené kolená, prekrížte nohy, pritiahnite sa hore 
a zdvihnite celé telo zo zeme. (C) 
 
Priťahujte sa striedavo rukami, ako keby ste rúčkovali po rebríku. (D) 
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Cieľová oblasť: zadok, bedrá, spodná časť chrbta, lýtka, brucho, kolenné 
šľachy 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Ľahnite si chrbtom na podlahu, zaveste chodidlá do strmeňov, zapojte brušné 
svaly a zdvihnite panvu zo zeme. Vystrite nohy. (A) 
 
Technika cviku: 
 
Ohýbajte nohy v kolenách a tlačte panvu smerom nahor. (B) 
Potom sa vráťte späť do východiskovej pozície. 

 

 

Cieľová oblasť: zadok, bedrá, spodná časť chrbta, lýtka, brucho, kolenné 
šľachy 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Viď „ZAVESENIE CHODIDIEL DO STRMEŇOV" vyššie - Pozícia B 
 
Posuňte sa na rukách od kladky smerom dozadu tak, aby zvieralo telo so 
zemou uhol o veľkosti aspoň 45°. Vzdialenosť medzi chodidlami by mala byť 
približne 5 – 10 cm. Pre lepšiu rovnováhu spevnite brušné svalstvo. 
 
Technika cviku: 
 
Pomaly tlačte pravú nohu smerom nadol, ale nedotýkajte sa s ňou zeme. (B) 
 
Vráťte pravú nohu späť do východiskovej pozície a tlačte dole ľavú nohu - 
tento pohyb sa často označuje ako tzv. nožnice. (C) 
 
Postup pri vyberaní chodidiel zo strmeňov: Posuňte sa na rukách dopredu 
- späť do neutrálnej polohy - pritiahnite nohy k zemi a opatrne vyberte nohy zo 
strmeňov. Nevyťahujte nohy zo strmeňov vo cvičebnej polohe. 
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Cieľová oblasť: celé telo 
 
Východisková pozícia: 
Neutrálny záves 
 
Posuňte sa na rukách od kladky smerom dozadu tak, aby zvieralo telo so 
zemou uhol o veľkosti aspoň 45°. Vzdialenosť medzi chodidlami by mala byť 
približne 5 – 10 cm. Pre lepšiu rovnováhu spevnite brušné svalstvo. 
 
Technika cviku: 
 
Tlačte lakte od seba, urobte kľuk a pritiahnite hrudník k zemi - zároveň pokrčte 
nohy v kolenách. Kolená sa nesmú dotknúť zeme. (B) 
 
Zdvihnite sa na rukách a narovnajte nohy do východiskovej pozície. (C) 
 
Postup pri vyberaní chodidiel zo strmeňov: Posuňte sa na rukách dopredu 
- späť do neutrálnej polohy - pritiahnite nohy k zemi a opatrne vyberte nohy zo 
strmeňov. Nevyťahujte nohy zo strmeňov vo cvičebnej polohe. 

 

 

Cieľová oblasť: horná aj spodná časť chrbta, bicepsy, predlaktie, ramená, 
brucho 
 
Východisková pozícia: 
Zafixujte držadlá – 1A 

 
  
 
 
 
 
 
 

Pomocou karabín zaveste držadlá do otvorov v hornej časti držiaka kladky 
(karabínu prestrčte držiakom z vnútornej strany). (1B) 
 
Uchopte držadlá a zaveste sa - pokrčte nohy v kolenách a prekrížte nohy. 
 
Technika cviku: 
 
Pomocou rúk sa pritiahnite smerom nahor tak, aby bola brada v úrovni držadiel 
(B). Vráťte sa do východiskovej pozície. 
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Cieľová oblasť: brucho, bicepsy, tricepsy, ramená, horná aj spodná časť 
chrbta, ohýbače bedier 
 
Východisková pozícia: 
Zafixujte držadlá 
 
Pomocou karabín zaveste držadlá do otvorov v hornej časti držiaka kladky 
(karabínu prestrčte držiakom z vnútornej strany). 
 
Pretiahnite ruky skrz strmene a umiestnite polstrované remienky do stredu 
paží. Horné remienky uchopte rukami tak, aby vám to bolo pohodlné. Zaveste 
sa - pokrčte nohy v kolenách a držte chodidlá pri sebe. 
 
Technika cviku: 
 
Pomocou brušných svalov zdvihnite nohy tak, aby boli stehná rovnobežne so 
zemou (B). Spustite kolená späť do východiskovej pozície. 

 

 

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 

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

 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 
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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. 

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 


