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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

IN 816 Ochranné šortky WORKER VP752 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky v tomto manuáli sú len ilustračné a slúžia len na orientačné účely. 
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Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 

ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím si 

pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

Ochranné šortky WORKER VP752 s bočnými vypchávkami sú vysoko priedušné a vhodné pre 

adrenalínové športy. Vďaka implementovaným chráničom intímnych partií, kostrče a bedier je zaistené 

maximálne bezpečie. Výhodou sú tiež praktické bočné pútka pre jednoduché a rýchle obliekanie. 

TECHNICKÝ POPIS 

• ochranné šortky z vysoko priedušného materiálu 

• implementovaný chránič intímnych partií, kostrče/bedier a bočné chrániče bedier 

• praktické bočné pútka pre jednoduché obliekanie 

UPOZORNENIE 

Ku správnemu používaniu šortiek a zvoleniu vhodnej veľkosti je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce 

pokyny. 

• Šortky výrazne znižujú riziko úrazu, ale nemôžu ho úplne vylúčiť. 

• Tieto šortky nemôžu zabrániť určitým druhom poranenia chrbtice a bolestivým telesným 

zraneniam, ktoré sú spôsobené natiahnutím tela alebo prudkým nárazom. 

• Je dôležité zvoliť správnu veľkosť šortiek, mali by priliehať k telu. 

• Účelom šortiek je obmedziť silu prenesenú z úderu alebo pádu na prekážku. 

• Nadmerné krútenie a ohýbanie šortiek môže viesť k obmedzeniu jeho ochrannej funkcie. 

• Poškodenie alebo nesprávne používanie šortiek môže znížiť účinnosť ochrany, ktorú poskytujú. 

• Penová výstelka vnútri šortiek je citlivá na extrémne teploty. Následkom nízkych teplôt môže 

skrehnúť. Účinnosť ochrany sa zníži aj vplyvom vysokých teplôt. 

• Ak dôjde k poškodeniu výstelky, je treba ju vymeniť. Na niektorých miestach môže dôjsť k jej 

zúženiu, dôsledkom je potom zlá priľnavosť chrániča. Vykonávajte pravidelné kontroly, či 

nedošlo k poškodeniu výstelky. 

• Vykonávajte pravidelné kontroly šortiek. Pokiaľ sú šortky akokoľvek poškodené, nepoužívajte 
ich. 

• Doplnkové ochranné odevy neslúžia ako ochranné prostriedky. 

ZVOLENIE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI 

• Vyberte si jednu z dostupných veľkostí šortiek. 

• Ak sú šortky príliš voľné, vyberte menšiu veľkosť. 

• Ochranné šortky vyberajte s ohľadom na rozmiestnenie chráničov. 

SPÔSOB POUŽÍVANIA 

Oblečte si šortky cez nohy, dbajte na správne rozloženie ochranných plastových výstuh a dobrú fixáciu 

šortiek na tele. 

VEĽKOSTI (rozmer oblečenia) 

Veľkosť Obvod pásu (cm) Dĺžka (cm) Odporúčaná výška (cm) 

S 66 – 75 47 cca od 150 – 168 

M 70 – 80 50 166 – 175 

L 76 – 88 53 175 – 182 

XL 82 – 97 55 180 – 186 

 

UPOZORNENIE 
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Ak sa u Vás vyskytne alergická reakcia alebo podráždenie kože, okamžite prestaňte výrobok používať 

a poraďte sa so svojim lekárom. 

ZLOŽENIE 

• 50% nylon 

• 30% polyester 

• 8% spandex 

• 7% EVA 

• 5% polyetylén 

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA 

Udržujte šortky v nepoškodenom stave a správnym spôsobom ich používajte. Nevystavujte ich 

priamemu slnku alebo zdrojom tepla. Uchovávajte ich na suchom a dobre vetranom mieste. Nič na 

šortky neklaďte, aby ste nedeformovali ich tvar. Ak budú šortky deformované, poškodené, príliš 

opotrebované alebo zničené, musia sa vymeniť. 

 

Iba ručné a opatrné pranie, maximálna teplota vody 40°C. 

 

Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór. 

 

Nemôže sa chemicky čistiť. Škvrny sa nemôžu odstraňovať organickými 
rozpúšťadlami. 

 

Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke. 

 
Nesmie sa žehliť. Naparovanie a spracovanie parou je neprípustné. 

 

LIKVIDÁCIA 

VAROVANIE: ŠORTIEK SA NEZBAVUJTE V PRÍRODE. Nepáľte ich a ani ich mechanicky neničte. Ak 

sa chcete šortiek zbaviť, riaďte sa miestnymi zákonmi a predpismi a uistite sa, že ich umiestnite do toho 

správneho kontajnera. 

Šortky nemodifikujte, ani sa ich nesnažte sami opravovať. Stratia tým svoje ochranné vlastnosti. Ak 

potrebujete šortky opraviť, alebo vymeniť niektoré časti, kontaktujte predajcu. 

Vyrobené v Číne. 

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 od 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): 

• 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 

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


