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Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Pozorne si prečítajte celý manuál, aby ste boli schopný 
výrobok správne používať. Dodržujte najmä pokyny v kapitole "Bezpečnostné pokyny" a uschovajte si 
manuál pre prípad ďalšej potreby. 

Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo meniť vzhľad a charakteristiku výrobku bez 
povinnosti predchádzajúceho oznámenia. 

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

• Prístroj umiestnite na rovnú a pevnú plochu s odstupom minimálne 0,6 m. 

• Deti sa môžu v blízkosti výrobku pohybovať iba pod dohľadom dospelej osoby. 

• Používajte napájací kábel navrhnutý pre tento výrobok a riadne ho uzemnite. 

• Po každom použití prístroja a pred začiatkom údržby odpojte napájací kábel z elektrickej siete 
- predídete tým vzniku úrazu alebo poškodenia prístroja. 

• Kreslo používajte iba tak, ako je popísané v manuáli. 

• Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom. 

• Kreslo používajte iba v interiéri. 

• Pred prvým zapnutím výrobku si riadne prečítajte celý manuál. 

• Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v manuáli. 

• Maximálna doba prevádzky na jedno zapnutie by nemala presahovať 15 minút. 

• Prístroj nepoužívajte, pokiaľ je poškodený rám, kožený poťah alebo ktorákoľvek z ďalších 
častí. 

• Kreslo nepoužívajte, ak je zakrytý vetrací otvor alebo je akokoľvek zamedzené správnemu 
vetraniu. 

• Na kreslo neklaďte ťažké predmety ani predmety s ostrými hranami. 

• Z bezpečnostných dôvodov počas masáže nezaspite. 

• Kreslo nepoužívajte v prípade, že ste predtým požili alkohol alebo sa necítite dobre. 

• Kreslo nepoužívajte aspoň jednu hodinu po jedle. 

• Dbajte opatrnosti a nepoužívajte príliš intenzívnu masáž. 

• Maximálna nosnosť je 150 kg 

UMIESTNENIE MASÁŽNEHO KRESLA 

• Nepoužívajte kreslo pri vysokej okolitej teplote a v prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu 
(napr. v kúpeľni). 

• Nepoužívajte kreslo bezprostredne po zmene okolitej teploty. 

• Kreslo nepoužívajte v prašnom či akokoľvek nepriaznivom prostredí. 

• Okolo celého prístroja je potrebné zabezpečiť dostatočný voľný priestor pre vetranie. 

ĽUDIA, KTORÍ BY NEMALI KRESLO POUŽÍVAŤ 

• Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci osteoporózou. 

• Kreslo by nemali používať ľudia trpiaci srdcovým ochorením alebo ľudia s elektronickými 
implantátmi (napr. kardiostimulátor). 

• Kreslo by nemali používať ľudia so zvýšenou telesnou teplotou. 

• Tehotné ženy alebo ženy v období menštruácie by nemali kreslo používať. 
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• Zranení ľudia a ľudia s ochorením kože by nemali kreslo používať. 

• Deti mladšie ako 14 rokov a ľudia s mentálnym postihnutím môžu kreslo používať iba pod 
dohľadom dospelej osoby. 

• Kreslo by nemali používať ľudia, ktorí majú od lekára odporúčaný kľudový režim a ľudia, ktorí 
sa necítia dobre.  

• Nepoužívajte kreslo, ak nie je Vaše telo úplne suché. 

BEZPEČNOSŤ 

• Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá špecifikácii výrobku. 

• Nezapájajte zástrčku napájacieho kábla mokrými rukami. 

• Do kresla sa nesmie dostať voda - hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo poškodenie 
výrobku. 

• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu káblov a neupravujte elektrický obvod kresla. 

• Na čistenie elektrických častí ako je vypínač a zástrčka nepoužívajte vlhkú handru. 

• Z bezpečnostných dôvodov sa ku kreslu nepribližujte, ak dôjde k dočasnému výpadku 
elektrického prúdu. 

• Ak kreslo nefunguje správne, prestaňte ho používať a obráťte sa na servisné centrum. 

• Ak sa Vám počas masáže urobí nevoľno, poraďte sa o ďalšom použití kresla s lekárom. 

• Výrobok by nemali používať ľudia s telesným a mentálnym postihnutím alebo deti a ľudia, ktorí 
si nie sú celkom istí správnym ovládaním - v týchto prípadoch by mala byť vždy prítomná 
skúsená osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.  

• Deti môžu výrobok používať len v prítomnosti dospelej osoby, ktorá dohliadne na jeho 
bezpečné a správne použitie. 

• V prípade poškodenia napájacieho kábla sa z bezpečnostných dôvodov vždy obráťte na 
výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika. 

ÚDRŽBA 

• Údržbu by mali vykonávať iba kvalifikovaní servisní technici. Užívatelia by sa nemali pokúšať 
kreslo rozobrať alebo vykonávať údržbu sami. 

• Po každom použití kresla odpojte napájací kábel z elektrickej siete. 

• Nepoužívajte prístroj, ak je poškodená zástrčka napájacieho kábla alebo sieťová zásuvka. 

• Ak sa nebude kreslo po dlhšiu dobu používať, umiestnite ho do suchého a čistého prostredia a 
chráňte pred poškodením tiež napájací kábel.  

• Nevystavujte kreslo vysokým teplotám, dlhodobému pôsobeniu priameho slnečného žiarenia a 
neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla. 

• V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo zástrčky sa z bezpečnostných dôvodov 
obráťte na výrobcu, servisné oddelenie alebo kvalifikovaného servisného technika. 

• Na čistenie používajte iba suchú handričku. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol. 

• Mechanické časti kresla sú navrhnuté a vyrobené tak, že nevyžadujú žiadnu mimoriadnu 
údržbu. 

• Dávajte pozor, aby nedošlo k poškodeniu kresla predmetmi s ostrými hranami. 

• Neposúvajte kreslo po nerovnom povrchu - vždy ho nadvihnite a preneste. 

• Vyvarujte sa príliš dlhému zapnutiu prístroja. 

BEŽNÉ PORUCHY A ICH RIEŠENIE 
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• Je prirodzené, že pri chode stroja vydáva motor zvuk. 

• Ak kreslo nefunguje, skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel a sieťový vypínač 
prepnutý do pozície ON. 

• Ak uplynie nastavená doba masáže, vypne sa automaticky prísun elektrickej energie. Prístroj 
sa automaticky vypne aj v prípade, že sa začne prehrievať - pred ďalším zapnutím ho 
nechajte aspoň pol hodiny vychladnúť. 

ZOZNAM DIELOV 

 

1. Opierka hlavy 

2. Vzduchové vankúšiky pre masáž predlaktia 

3. Priehradka na ovládač 

4. Čalúnenie sedla 

5. Opierky nôh 

6. Opierky chodidiel 

7. Opora chrbta 

8. Opierka predlaktia 

9. Dekoračný pásik 

10. Zadný kryt 

11. Vetrací otvor 

12. Transportné koliesko 

13. Napájací kábel 

14. Sieťový vypínač 

15. Poistková skrinka 

16. Zdierka pre napájací kábel 

CHARAKTERISTIKA 

• Kreslo je vybavené sadou štyroch guľkových masážnych hlavíc, ktoré sa v chrbtovej opore 
pohybujú smerom nahor a nadol. 

• Masážny mechanizmus dokáže rozpoznať masážne body hornej polovice tela a ramien, a 
automaticky prispôsobiť chod hlavíc. 

• Masážne kreslo je vybavené piatimi manuálnymi programami: masáž palcami, masáž 
všetkými prstami, masáž otvorenou dlaňou, masáž zovretou dlaňou, kombinovaná masáž.  

• Počítač je vybavený tromi základnými masážnymi programami: FINE, MEMORY A, MEMORY 
B. V režimoch MEMORY môže užívateľ prispôsobiť masáž svojim potrebám a uložiť 
nastavenie do pamäte počítača.  

• K dispozícii sú tri automatické masážne režimy zamerané na hornú polovicu tela (celková 
masáž / masáž krku a ramien / masáž chrbta a bedier). 
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• Nastavenie masáže hornej polovice tela:  

Masáž možno rozdeliť do troch typov: masáž konkrétneho bodu, lokálna masáž a masáž v 
úplnom rozsahu - v každom z týchto masážnych režimov má používateľ na výber z piatich 
stupňov intenzity.  

V režime masáže zovretou dlaňou / masáži palcami / kombinovanej masáže možno 
vzdialenosť medzi protiľahlými masážnymi hlavicami nastaviť do troch polôh (veľká / stredná / 
malá vzdialenosť).  

Počas masáže konkrétneho bodu a lokálnej masáže možno masážnymi hlavicami pohybovať 
hore a dole, aby bolo možné masáž zameriavať na konkrétny prvok. 

• Funkcia vzduchovej masáže je rozdelená do troch režimov: masáž celého tela / masáž dolnej 
polovice tela / masáž hornej polovice tela. Kreslo je vybavené 25 masážnymi vankúšikmi a 
intenzitu vzduchovej masáže možno nastaviť v 3 stupňoch. 

• Kreslo je vybavené funkciou uvoľňujúca masáže: masáž lýtok / masáž rúk. 

• Opierky lýtok umožňujú jednoduché nastavenie dĺžky a sklonu. 

• Opierky lýtok možno zdvíhať zvlášť alebo súčasne s chrbtovou opierkou. Opierka sa pri 
polohovaní automaticky zastaví, ak jej stojí v ceste nejaká prekážka. 

• Po skončení masáže a vypnutí prístroja sa masážne hlavice automaticky nastavia do 
východiskovej polohy. 

• Dĺžku masáže možno nastaviť v 4 stupňoch: 12 min / 20 min / 25 min / 30 min.  

• Ovládač je vybavený LCD displejom s modrým podsvietením. 
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OVLÁDACIE POKYNY 

OVLÁDAČ 

 

* Funkcie jednotlivých tlačidiel sú popísané nižšie. 

ZAPOJENIE PRÍSTROJA 

Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti. 

 

Prepnite sieťový vypínač do pozície ON. 

 

NASTAVENIE POLOHY CHRBTOVEJ OPORY A OPIEROK NÔH  

• Podľa svojich potrieb nastavte polohu jednotlivých častí (toto nastavenie nerobte počas 
masáže). 

Nastavenie sklonu kresla: 

Tlačidlo Funkcie 

 

Tlačidlo pre zníženie sklonu: po stlačení/pridržaní tohto tlačidla sa začne opora chrbta 
dvíhať a opierky nôh spúšťať dole. V krajnej polohe sa kreslo automaticky zastaví a ozve 
sa zvuková signalizácia. 
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Tlačidlo pre zvýšenie sklonu: po stlačení / pridržaní tohto tlačidla sa začne opora chrbta 
spúšťať dole a opierky nôh zdvíhať. V krajnej polohe sa kreslo automaticky zastaví a 
ozve sa zvuková signalizácia. 

 

Nastavenie sklonu opierok nôh: 

Tlačidlo Funkcie 

 

Tlačidlo pre zvýšenie sklonu opierok nôh: po stlačení/pridržaní tohto tlačidla sa začnú 
opierky nôh zdvíhať. V krajnej polohe sa automaticky zastavia a ozve sa zvuková 
signalizácia. 

 

Tlačidlo pre zníženie sklonu opierok nôh: po stlačení/pridržaní tohto tlačidla sa začnú 
opierky nôh znižovať. V krajnej polohe sa automaticky zastavia a ozve sa zvuková 
signalizácia. 

SPUSTENIE MASÁŽE A VÝBER REŽIMOV 

1) Pre spustenie masáže stlačte tlačidlo . 

2) Dôjde k automatickému nastaveniu masážnych hlavíc a bodov, prípadne sklonu kresla. Počas 
tejto fázy môžete zvoliť jeden z masážnych programov (FINE / MEMORY A / MEMORY B) a 
režimov (celková masáž / masáž krku a ramien / masáž chrbta a bedier). Po skončení 
nastavenia sa ozve zvuková signalizácia. Ak Vám výška opory ramien a poloha hlavíc 
nevyhovuje, postupujte podľa bodu 3). 

3) Opory ramien môžete nastaviť do 5 rôznych polôh: 

Tlačidlo „Hore“: 

Pomocou tohto tlačidla môžete 
posunúť masážne hlavice 
smerom nahor. 

 

Tlačidlo pre posun opory smerom nahor.  

Tlačidlo „Dole“: 

Pomocou tohto tlačidla môžete 
posunúť masážne hlavice 
smerom nadol. 

 

Tlačidlo pre posun opory smerom nadol.  

 

4) Ako predvolený je nastavený režim FINE (relaxačná masáž). 

A. Výber základného programu/automatického režimu (masáž hornej polovice tela): 

Typ masáže Tlačidlo Charakteristika Ukazovateľ na displeji 

Základné 
programy 

 

Masáž pre rozprúdenie krvného obehu a 
celkovú relaxáciu organizmu.  

 
Masážny program nastavený užívateľom.   
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Masážny program nastavený užívateľom.  

Automatické 
režimy 

 
Celková masáž hornej polovice tela. 

 

 
Masáž zameraná na oblasť krku a ramien. 

 

 

Masáž zameraná na oblasť chrbta a bedier. 

 

 

B. Výber manuálneho programu (masáž hornej polovice tela): 

 Tlačidlo Ukazovateľ na displeji 
Nastaviteľné 

parametre 

Technika 

 

Masáž všetkými prstami 
 

Rýchlosť, intenzita 

 

Masáž otvorenou 
dlaňou 

 
Rýchlosť, intenzita 

 

Kombinovaná masáž 
 

Rýchlosť, vzdialenosť 
hlavíc, intenzita. 

 

Masáž palcami (tzv. 
Shiatsu) 

 

Rýchlosť, vzdialenosť 
hlavíc, intenzita. 

 

Masáž zovretou dlaňou 
 

Rýchlosť, vzdialenosť 
hlavíc, intenzita. 

 

Parameter Tlačidlo Rozsah nastavenia Ukazovateľ na displeji 

RÝCHLOSŤ 

 

5 stupňov 
 

VZDIALENOSŤ HLAVÍC 

 

3 polohy 
 

 

Funkcia Tlačidlo Charakteristika Ukazovateľ na displeji 

Masáž pre uvoľnenie 
chrbta.  

Kompletná masáž chrbta. 
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Lokálna masáž chrbta. 

 

 
Bodová masáž chrbta. 

 

Nastavenie polohy 
masážnych hlavíc 
(nemožno použiť 
počas kompletnej 
masáže chrbta). 

 

Tlačidlo pre posun masážnych hlavíc 
smerom nahor. 

 

 

Tlačidlo pre posun masážnych hlavíc 
smerom nadol. 

 

 

C. Výber manuálneho programu (vzduchová masáž spodnej polovice tela): 

Funkcia Tlačidlo Charakteristika Ukazovateľ na displeji 

Masáž 
vzduchovými 
vankúšikmi 

 

AIR 
PRESSURE 

MODE 

Režim A: Masáž zameraná na horné 
končatiny, zadok a chodidlá. Intenzitu je 
možné nastaviť v 3 stupňoch. 

 

Režim B: Masáž zadku a chodidiel. 
Intenzitu je možné nastaviť v 3 stupňoch  

Režim C: Masáž zameraná na horné 
končatiny. Intenzitu je možné nastaviť v 3 
stupňoch. 

 

Intenzita  

INTENSITY 

Intenzitu je možné nastaviť v 3 stupňoch. 
 

Masáž 
horných 
končatín 

 

ARMS 
STRETCH 

V režimoch A a C je možnosť nastaviť 
dĺžku opierok rúk.  

Masáž 
dolných 
končatín 

 

CALF 
STRETCH 

V režimoch A a B je možnosť nastaviť 
dĺžku opierok nôh.  

 

C. Ďalšia funkcia: 

Funkcia Tlačidlo Charakteristika Ukazovateľ na displeji 

Nastavenie 
dĺžky masáže  

Čas je možné nastaviť v 4 stupňoch: 

15 min / 20 min / 25 min / 30 min  

UKONČENIE MASÁŽE A VYPNUTIE PRÍSTROJA 

• Masáž sa ukončí po stlačení tlačidla  alebo po uplynutí nastavenej dĺžky masáže. Displej 
sa rozsvieti a zobrazí sa hlásenie "EE". Aktuálne nastavenie kresla môžete uložiť do pamäte 

počítača pomocou tlačidiel  /  - po uložení programu sa na displeji zobrazí 
„E1“/“E2“. 
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a) Opätovným stlačením tlačidla  prístroj vypnete a masážne hlavice, opora chrbta aj 
opory nôh sa vrátia do východiskovej pozície.  

b) Po 10 sekundách nečinnosti sa zariadenie vypne automaticky a masážne hlavice, 
opora chrbta aj opory nôh sa vrátia do východiskovej pozície.  

Poznámka: Ak po skončení masáže nepoužijete jedno z tlačidiel pre uloženie 
programu, po vypnutí prístroja zostane opora chrbta aj opory nôh v rovnakej pozícii 
(nevrátia sa automaticky do východiskovej pozície). 

• Odpojte prístroj z elektrickej siete. 

Najprv prepnite sieťový vypínač do pozície OFF 

 

Odpojte napájací kábel z elektrickej siete. 

 

 

POLOHOVANIE OPIEROK NA NOHY 

Opierky možno ľahko predĺžiť tak, aby zodpovedali výške užívateľa. Umožňujú tiež nastavenie sklonu, 
a teda možno masáž chodidiel vykonávať v rôznych polohách. 

Predĺženie 

 

Nastavenie sklonu 

 

 

Poznámka:  

1. Pri zdvíhaní z kresla sa nezapierajte dlaňami zhora o opierky predlaktia (pozri Obr. 1). 

2. Neopierajte sa o opierky predlaktia ani z boku (pozri Obr. 2). 

3. Na opierky predlaktia si nikdy nesadajte (pozri Obr. 3). 
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DEMONTÁŽ VYPCHÁVOK CHRBTOVEJ OPIERKY 

Tieto vypchávky pomáhajú znížiť intenzitu vibrácií v oblasti ramien a krku. Záleží na Vás, či budete 
vypchávky používať alebo nie (napriek tomu odporúčame používať vankúšik pod hlavu). Vypchávka 
pod chrbát je k chrbtovej opierke pripevnená pomocou štandardného zipsu (1), vankúšik pod hlavu je 
pripevnený k vypchávke pod chrbát pomocou suchého zipsu (2). 

 

OCHRANA PODLAHY 

Dlhodobé státie masážneho kresla na drevenej podlahe môže spôsobiť poškodenie podlahy, preto 
odporúčame pod kreslo umiestniť koberec alebo inú ochrannú podložku. 

Pozor: Nepresúvajte kreslo na kolieskach po drevenej podlahe, nerovnom povrchu alebo na miestach 
s nedostatkom voľného priestoru. Kreslo by mali dvíhať aspoň 2 osoby. 
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PRESÚVANIE 

Pred naklopením kresla na kolieska sa uistite, že Vám pri presúvaní nebudú prekážať žiadne káble. 
Nakloňte kreslo na kolieska a presuňte ho na požadované miesto. 

 

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 

MODEL: A51 

NÁZOV: Masážne kreslo 

NAPÁJACIE NAPÄTIE: 

110-120V 60Hz 

220-240V 50Hz/60Hz 

MENOVITÝ PRÍKON: 120 W 

ODPORUČENÁ MAXIMÁLNA DĹŽKA PREVÁDZKY: 15 minút 

BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA: I 

POUŽITÉ MATERIÁLY: PVC, PA vlákna, oceľové komponenty, elektrické a elektronické súčiastky, 
PU, koža, drevo. 

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. 
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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. 

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 

• neodbornou repasiou 

• 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. 

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

 

 


