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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE 
 
 
1. Pred začiatkom akéhokoľvek cvičiaceho programu, konzultujte prosím váš zdravotný stav a fyzickú kondíciu 

s vašim ošetrujúcim lekárom pre určenie optimálneho cvičiaceho programu. 

2. Upozornenie: nesprávne/nadmerné cvičenie môže vážne ohroziť váš zdravotný stav. Prestaňte s používaním 

bicykla, ak sa necítite pohodlne alebo máte zdravotné problémy. 

3. Pre optimálny cvičiaci program postupujte prosím podľa inštrukcií uvedených v tomto návode. 

4. Presvedčte sa, že pred použitím tohto cvičiaceho zariadenia bolo toto správne zmontované, nastavené 

a skontrolované. 

5. Každý cvičiaci tréning začínajte so zahrievacími cvikmi. 

6. Používajte iba originálne súčiastky, ktoré boli dodané s týmto cvičiacim zariadením. 

7. Pri montáži postupujte podľa montážnych krokov opísaných v tomto návode na použitie. 

8. Pre montáž zariadenia používajte iba predpísané nástroje a v prípade potreby žiadajte asistenciu. 

9. Bicykel umiestnite na pevný a protišmykový povrch. 

10. Pri nastaviteľných súčiastkach dbajte o to, aby ste neprekročili ich vyznačenú mieru nastavenia. 

11. Správne utiahnite všetky nastaviteľné časti aby ste predišli ich uvoľneniu počas cvičenia. 

12. Tento výrobok je určený pre výhradné používanie dospelými osobami. Ubezpečte sa preto, že deti a mladistvý 

sú pod dozorom zodpovednej dospelej osoby pri používaní cvičiaceho zariadenia. 

13. Záťažová úroveň môže byť nastavená podľa vašich požiadaviek a preferencií. 

14. Nepoužívajte bicykel bez topánok alebo s otvorenou obuvou, napríklad v šľapkách.  

15. Presvedčte sa, že v okolí bicykla je dostatočne veľký voľný priestor. 

16. Buďte opatrní pri montáži a demontáži bicykla, dbajte hlavne o pohyblivé súčiastky ktoré by mohli byť 

príčinou možného zranenia. 

17. Vhodné pre komerčné i nekomerčné využitie 

 
 
 
UPOZORNENIA 
 
 
 

 

 Za účelom ochrany podlahy alebo koberca umiestnite pod bicykel ochranný matrac. 

 V prípade núdze, položte obe nohy v rovnakom čase na postranné uzdy. 

 Presvedčte sa, že je za bicyklom voľný priestor minimálne o veľkosti 2000 x 1000 mm a že v okolí 

bicykla sa nenachádzajú žiadne ostré predmety. 

 Tento výrobok je určený pre užívateľa s maximálnou váhou 150 kg. 

 Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nehody spôsobené pri alebo počas cvičenia na tomto bicyklovom 

trenažéri.  
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Montážne výkresy 
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Montáž 
 
 
 
 
Krok 1 
 

Pripojte predné (16) a zadné nožičky (12) ku hlavnému rámu použitím matíc (8), podložiek (9) a 

skrutiek (10). 

 
Krok 2  

Pripojte stĺpik rukoväte (23) vložením do hlavicovej tyče na ráme. Použitím gombíka nastavte 

a utiahnite výšku do správnej pozície. Potom pripojte zasúvač rukoväte (21) na stĺpik rukoväte (23), 

použitím uvoľnenia nastavovača  (22) pre nastavenie a utiahnutie rukoväte do správnej pozície. 

  
Krok 3  

Vložte sedadlový stĺpik (42) do rámovej sedadlovej tyče. Nastavte sedadlo (1) v sedadlovom 

zasúvači (41) a pritiahnite bezpečne pritiahnite matice na konzole. Vložte sedadlový zasúvač (41) na 

stĺpiku sedadla (42) a upevnite. Použite gombík ( 4 ) nastavte a utiahnite výšku do správnej pozície. 

 

    Krok 4 

Pripojte pedále (11) do ramien kľuky (5)(7), každý pedál je označený písmenom L (ľavý) alebo R 

(pravý) pre zaznamenanie strany na ktorú majú byť na bicykli namontované, Poznámka- pravá kľuka 

je na rovnakej strane ako je ochrana reťaze (24). Buďte opatrní pri vyrovnávaní závitov aby ste ich 

nepoškodili. Malé množstvo oleja na závitoch by malo napomôcť lepšiemu osadeniu pedálov 

a priskrutkovaniu na správne miesto, pre pritiahnutie použite 15 mm skrutkovač, oba pedálové závity 

by mali byť pritiahnuté na prednej strane spiningového bicykla. 

 

Nastavenie záťaže 

Pre nastavenie cvičiacej záťaže na cyklotrenažéri  použite brzdový gombík (31) brzdového systému, 

a potom jednoducho uvoľnite (-) alebo utiahnite (+). 

 

Zotrvačník by sa mal voľne otáčať bez odporu pri uvoľnení (-) brzdového systému kompletne. 

 

Viac skúsení jazdci si môžu zvýšiť celkovú cvičiacu záťaž utiahnutím (+) brzdového systému 

kompletne. 
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Zoznam súčiastok 
 

Č. Názov jednotka Č. Názov       jednotka 

1 Sedadlo  ks 34 Vonkajšia ochrana reťaze M6 ks        

2 Zliatinová spojovacia spinka ( R &L ) PR 35 skrutka & podložka pre konzolu ks 

3 Pružina pre gombík ks 36 Nastaviteľná skrutka zotrvačníka ks 

4 Gombík ks 37 Podložka gombíka ks 

5 Ľavé rameno kľuky ks 38 Plastická podložka pre gombík ks 

6 Remeň         ks 39 Gombík fixačnej skrutky ks 

7 Pravé rameno kľuky ks 40 Podložka pre gombík ks 

8 Matica nožnej tyče ks 41 Sedadlový zasúvač ks 

9 Podložka nožnej tyče ks 42 Sedadlový stĺpik ks 

10 Nožná fixačná skrutka ks 43 Osová skrutka pre pohyblivé koliesko ks 

11 Pedál PR 44 Zotrvačník  sada 

12 Zadná nožná tyč  sada 45 BB objímka ks 

13 Predná nožná koncovka PR 46 Remeňové koliesko/skrutka ks 

14 Zadná nožná koncovka PR 
47~49 

54~57 

Magnetická/opora, skrutka, objímka, 
matica a kolík 

ks 

15 Fixačný tanier nárazníka ks 50 Skrutka pre blatník ks 

16 Predná nožná tyč sada 51 Blatník ks 

17 Brzdový vankúš/držiak ks 52 Podložka pre blatník ks 

18 Gumené objímky ks 53 Matica pre blatník ks 

19 Skrutka pre konzolu ozubeného kolesa ks 58 E klip 

ks 
20 Konzola ozubeného kolesa  ks 59 Fixačný kolík 

21  Rukoväť  ks 60 Tanier pre brzdový systém ks 

22 Uvoľňovací nastavovač/podložka ks 61 Fixačná skrutka pre tanier ks 

23 Stĺpik rukoväte ks 62 Spojovacia konzola ks 

24 Vonkajší kryt reťaze ks 63 Fixačná skrutka pre pripojenie konzoly ks 

25 Os zotrvačníka  

sada 

64 Tanier pre skrutku ks 

26 Bezpečnostná podložka zotrvačníka 65 Pružina ks 

27 Objímka zotrvačníka 66 Skrutka taniera ks 

28 BB os/tanier ks 67 Vonkajšia ochranná skrutka M5 ks 

29 Držiak fľaše ks 68 Krytka osi/skrutka PR 

30 Skrutka pre držiak fľaše ks 69 Podložka pre držiak fľaše ks 

31 Brzdový systém SET 70 Pohyblivé koleso ks 

32 Skrutka kľuky ks              

33 Ochrana zotrvačníka 

 

 

 

 

ks    
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Návod na použitie 
 

1) Model ma pevné koleso poháňané zotrvačníkom a mal by byť používaný iba pod dozorom profesionála. 

2) Inštalácia – je veľmi dôležité aby bol bicykel správne zmontovaný a odporúčame vám, aby montáž 

a inštaláciu vykonávala vhodne kvalifikovaná osoba. 

3) Je veľmi dôležité, aby bola rukoväť a sedadlo nastavené do správnej výšky pre vaše telo. Presvedčte sa, 

že sú správne utiahnuté a že sa nevykláňajú do strany alebo vertikálne. Spýtajte sa vášho inštruktora pre 

asistenciu.  

4) Nastavenie rukoväte 

a) Nastavenie výšky – odtiahnite gombík ktorý je lokalizovaný na mieste, kde zasadá rukoväť do stĺpika 

a zapadá do rámu. Nasuňte stĺpik rukoväte hore alebo dole do požadovanej výšky a pritiahnite gombík.     

b) Nastavenie dopredu alebo dozadu – Uvoľnite a vytiahnite úrovňovač ktorý je umiestnený pod 

zasúvačom rukoväte. Zasuňte rukoväť smerom dopredu až kým nedosiahnete požadovanú pozíciu. 

Potom bezpečne utiahnite uvoľnený nastavovač. 

5) Nastavenie sedadla 

a) Nastavenie výšky – Odoberte gombík ktorý je umiestnený na mieste, kde sa stĺpik sedadla zasúva do 

rámu. Potom pritiahnite gombík. Presvedčte sa, že je správne a dostatočne utiahnuté aby sa sedadlo 

nevysúvalo zo strany na stranu.   

b) Nastavenie dopredu alebo dozadu – Uvoľnite gombík ktorý je umiestnený priamo na strane 

sedadlového zasúvača. Uvoľnite gombík a nasuňte sedadlo do požadovanej pozície. Potom sa presvedčte, 

že je gombík správne utiahnutý. 

6) Pedále a remienky- vaše chodidlá by mali byť bezpečne umiestnené v palcových klipoch počas 

cvičenia.            Položte vaše chodidlá čo najviac dozadu ako je to možné do klipu a potom 

potiahnite remienok čo najtesnejšie. 

 

7) Bicykel by mal byť používaný na pevnom povrchu bez postranných pohybov. K dispozícii sú 

nastaviteľné vankúše ktoré sú umiestnené na jednej zo strán pod nožnou tyčou. Otočte týmito vankúšmi 

v smere hodinových ručičiek alebo v proti smere hodinových ručičiek až kým nie je bicykel stabilne 

umiestnený na podlahe. 

 

8) Pohyby – Bicykel je vybavený s pohyblivými kolieskami, aby sa zjednodušil prevoz bicykla. Pohyblivé 

kolieska sú umiestnené na prednej strane vášho bicykla pre jednoduchšie premiestňovanie a voľbu 

pozície, nadvihnutím zadnej strany bicykla a jemným potlačením. 

 

9) Núdzová brzda – Zatlačte brzdový systém (31) pre zastavenie bicykla. 

 

10) Inštalácia magnetických držiakov – Bicykel je vybavený s vysokou magnetickou silou v gaussoch.   

Pri montáži by sta sa mali vyhnúť tomu, aby sa bicykel nachádzal v tesnej blízkosti domácich 

spotrebičov a kovových častí ktoré by mohli byť ľahko pritiahnuteľné magnetickou silou bicykla. 

Presvedčte sa, že okolie bicykla je voľné minimálne v rozmere 2000 x 1000 mm a v jeho blízkosti sa 

nenachádzajú žiadne ostré predmety. 

 

11) Údržba – Hrozí riziko v prípade, že sa uvoľnia skrutky na súčiastkach alebo zariadenie vydáva zvláštne 

zvuky na zotrvačníku, kontaktujte prosím vášho predajcu. Tak ako iné cyklo zariadenie, aj tento bicykel 

by mať byť pravidelne udržiavaný. Spýtajte sa vášho dodávateľa pre detailný program údržby. 
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Tabuľka údržby 
 

Č  POPIS Denne Týždenne Mesačne Štvrťrok Ročne 

 1 

Udržujte zariadenie čisté: utierajte zariadenie 

s čistou suchou handričkou pre vyčistenie prachu 

a potu 

X     

 2 
Utrite antikorózny krém pod sedadlom a pod 

rukoväťou   
X     

 3  Vizuálna kontrola X     

 4 Skontrolujte bezpečnosť rukoväte a sedadla X     

 5 Skontrolujte bezpečnosť sedadlového stĺpika X     

 6 Vyberte rukoväť a vyčistite tyč  X    

 7 Vyberte sedadlo a vyčistite tyč  X    

8  Skontrolujte brzdové doštičky a ich opotrebenie  X    

9 Skontrolujte nastavenie bŕzd  X    

10 Skontrolujte bezpečnosť gombíkov a uvoľňovača  X    

11 Skontrolujte remienky pre možnosť opotrebenia  X    

12 Skontrolujte kľuku, skrutky a pritiahnite ich  X    

13 Presvedčte sa, že sú pedále utiahnuté  X    

14 
Skontrolujte magnetický držiak, jeho správnu 

pozíciu 
 X    

15 Skontrolujte napätie remeňa   X   

16  
Utrite olej v strednej úrovni povrchu 

zotrvačníka 
  X   

17  Skontrolujte spodnú konzolu    X  

18  Skontrolujte objímky zotrvačníka    X  

19 Plná inšpekcia rámu     X 

 
※ Nastavenie napnutia remeňa – remeň patrí medzi flexibilný materiál. Bude sa uvoľňovať s frekvenciou 

používania a času. Toto je normálna situácia. 

1) Uvoľnite skrutku (34), vyberte krytku osi (68). 

2) Uvoľnite maticu (33). 

3) Otočte skrutkou pre nastavenie matice (36) v smere hodinových ručičiek a v proti smere hodinových ručičiek pre 

nastavenie napätie remeňa. Odporúčaná rotácia je 1/4 otočky každé otočenie. Neotáčajte príliš, mohli by ste tým 

vážne poškodiť os a objímky.    

4) Presvedčte sa, že je zotrvačník v paralelnej pozícii s rámom. A dve stranové vzdialenosti medzi zotrvačníkom a 

magnetom musia byť rovnaké. 

5) Po ukončení vyššie spomenutých krokov, zaskrutkujte obe skrutky a matice na stranách. Presvedčte sa, že sú 

dostatočne utiahnuté. 

※ Výmena magnetického držiaka : 
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1) Priskrutkujte brzdové platničky na magnetickom držiaku, ale nie príliš silno. 

2) Priskrutkujte magnetický držiak na rám ale príliš neuťahujte. 

3) Zatlačte dole brzdový systém (31). Presvedčte sa, že brzdová platnička sa dotkne kompletne zotrvačníka. Potom 

znovu pritiahnite skrutky a matice (54~57). Presvedčte sa, že obe strany magnetického držiaka sú symetrické 

a v strede zotrvačníka. Zabráňte tomu, aby sa magnet dotýkal povrchu zotrvačníka. Potom pritiahnite skrutky a 

podložky (35). 

 
 
Záruka 
 
Tento výrobok podlieha nasledujúcim bodom záruky voči chybám spôsobeným vo výrobe: 

Na rám sa vzťahuje záruka 2 roky od dňa zakúpenia výrobku. 

Na komponenty je záruka 1 rok. 

Záruka platí iba pre prvého originálneho kupujúceho. 

Servis a doprava nie sú zahrnuté v cene výrobku. 

Normálne opotrebenie, zanedbanie, zneužívanie, nehody, nesprávna montáž alebo údržba, nesprávna 

inštalácia súčiastok a doplnkov ktoré nie sú kompatibilné s originálnymi časťami pre používanie bicykla 

nie sú kryté touto zárukou. Záruka taktiež nezahŕňa koróziu spôsobenú nepravidelným alebo zanedbaným 

čistením bicykla. Táto záruka je limitovaná pre opravy alebo výmenu poškodených súčiastok zadarmo.  

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za špeciálne poškodenia vyplývajúce zo zanedbania alebo nedodržania 

špecifikácií v tomto návode, za poškodené súčiastky alebo za zranenia ktoré vyplývajú z chybného 

používania zariadenia alebo nedodržania bodov údržby. Reklamácia musí byť vykonaná iba cez 

autorizovaného predajcu a náhradné súčiastky vám budú dodané štandardnou cestou. Odporúčame vám 

aby ste mali doma k dispozícii menšie množstvo základných náhradných dielov ako aj potrebné nástroje 

k oprave za účelom vykonávania pravidelných krokov údržby. Limitovaná záruka je možné aplikovať iba 

predajcu zariadenia.  

Akákoľvek uplatnená záruka, zahŕňajúc záruku na mechanizmus a fitnes by mala byť limitovaná iba pre 

oblasť a dobu popísanú v tomto návode na použitie. 
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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:  

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

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

predajnaba@insportline.sk 

 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.  

„Kupujúcí, 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. 

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

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 

nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

 nesprávnou montážou 

 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. 

 

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 
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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 doručení 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 :                  razítko a podpis predajcu 

 

 

 


