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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. 

TECHNICKÝ POPIS 

• ľahký stan pre 2 osoby 

• 2 vchody s moskytiérou 

• nový ventilačný systém AIR 

• rýchla a ľahká stavba 

• skvelá stabilita 

• oceľové kolíky na ukotvenie 

• priestranné úložné vrecká 

• háčik na zavesenie svietidla 

• kvalitná ochrana proti UV žiareniu 

• reflexné úchyty MULTI POINT na kotviace šnúry 

• súprava opravných tyčí súčasťou balenia 

• objem: 1,1m3 

• hmotnosť: 1,6 kg (max 1,9 kg) 

• vodný stĺpec vonkajšieho plášťa: 2 000 mm 

• vodný stĺpec podlahy: 2 500 mm 

• rozmery zbaleného stanu: 13 x 36 cm 

• rozmery zloženého stanu: 250 x 135 x 110 cm 

• materiál konštrukcie: sklolaminát 

• vonkajší materiál: Polyester Honey 70D, 75 g/m2 
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Po zakúpení skontrolujte, či je stan kompletný (vnútorný stan + vonkajší stan (ochranný poťah – 

„flysheet) + vzpery + kolíky) tak, že veci vyberiete z balenia. Aby ste si užili vysoký štandard Vášho 

stanu, dodržujte prosím nasledujúce odporúčania. 

VÝBER VHODNÉHO MIESTA PRE STANOVANIE 

• Nerozkladajte svoj stan pod stromami, ktoré uvoľňujú živice alebo iné látky, ktoré by mohli zničiť 
tkaniny. 

• Je lepšie stan rozložiť na miernom svahu alebo mierne vyvýšenom mieste, aby ste nemuseli 

kopať odvodňovací kanál okolo stanu. 

• Odstráňte všetky kroviny, kamene alebo čokoľvek, čo by mohlo poškodiť podlahu vnútorného 
stanu. 

• Vyberte tienistú oblasť alebo takú, ktorá nie je plne vystavená slnečnému žiareniu. Dlhotrvajúce 
vystavenie ultrafialovému žiareniu môže zmeniť farby a dokonca aj stabilitu tkaniny stanu, čo 
môže spôsobiť postupné znehodnotenie jeho vlastností. 

• Pre zabezpečenie dlhšej životnosti výrobku odporúčame umiestniť nepremokavú podložku do 

priestoru medzi podlahou stanu a zemou. 

POSTAVENIE STANU 

• Vzpery musia byť správne vložené do príslušných kĺbov (nesprávne vloženie môže spôsobiť, 
že sa vzpery poškodia). 

• Elastické prvky vzpier slúžia na spojenie jednotlivých dielov dohromady, pričom ale automaticky 
nedochádza k ich fixácii (zaisteniu), ako by sa mohlo zdať. 

• Uistite sa, že zipsom môžete voľne pohybovať. Nezabudnite stan zazipsovať skôr, ako zatlčiete 

kolíky. 

• Uistite sa, že vonkajšia časť stanu je upevnená vo všetkých bodoch, a to na vzperách a na 
zemi. 

• Kolíky musia byť umiestnené proti lanu. 

• Znížte napätie gumičiek, vzpier a pólov, aby sa zabránilo nadmernému napätiu tkaniny, čo môže 
spôsobiť poškodenie zipsov alebo tkaniny. 

• To, že sa stan javí časom mierne ovisnutý, hoci bol predtým správne napnutý, je bežné. Môže 
za to reakcia tkaniny na tepelnú premenlivosť, teda jej dilatácia. Vhodným prispôsobením 
prepnutia stanu počas teplotných výkyvov, predídete jeho poškodeniu. 
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POUŽÍVANIE 

• V blízkosti stanu alebo vnútri stanu nemanipulujte s ohňom. Nezapaľujte v ňom sviečky. Dbajte 
na zvýšenú opatrnosť pri používaní plynových horákov, plynových lámp. Stan neumiestňujte do 
blízkosti tepelných zdrojov (pece, krby, grily atď.). V stane a jeho blízkosti nefajčite. 

• Vodoodolnosť tkaniny môže spôsobiť výskyt kondenzačných zrážok na vnútornej strane 
vonkajšej časti stanu alebo na podlahe stanu. Obzvlášť sa tento jav vyskytuje v noci, keď 
vplyvom dýchania dochádza k tepelnej disproporcii medzi vnútrom stanu a vonkajším 
prostredím. Môže ale nastať aj v prípade zvýšenej vlhkosti ovzdušia. Kondenzácia sa väčšinou 
vytratí po správnom odvetraní stanu. Jej zmiznutiu môžu napomôcť aj slnečné lúče. 

• Pri demontáži stanu a vyťahovaní kolíkov zo zeme uchopte vždy priamo kolíky, nie stanové 
pútka. 

SPRÁVNA ÚDRŽBA PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ 

• Výrobok nikdy neskladajte alebo nebaľte, ak je mokrý alebo vlhký. Za vhodného počasia stan 
rozbaľte alebo postavte doma alebo na inom vhodnom mieste a nechajte ho poriadne vyschnúť. 

• Akonáhle je stan suchý, poriadne vyčistite vnútro a odstráňte nahromadený prach. 
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• Nepoužívajte benzín alebo iné chemické rozpúšťadlá na odstránenie škvŕn; používajte iba 
vodu, mydlový roztok a mäkkú kefku. 

• Tyče a kolíky pred uložením do tašky dôkladne vyčistite a vysušte. 

• Stan stavajte vždy len na suchom mieste. 

Pozor: Pre umývanie a údržbu sa riaďte pokynmi na etikete výrobku. 

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. 

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 

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

Batéria 

Záruka 6 mesiacov na životnosť batérie - menovitá kapacita batérie neklesne pod 70% svojej celkovej 

kapacity v priebehu 6 mesiacov od predaja produktu. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na poruchy vzniknuté (ak je možné aplikovať na zakúpený 

produkt): 

• zavinením používateľa tj. poškodenie výrobku neodborným repasom, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách 
a kľúk k stredovej osi 

• neodborným repasom 

• 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 poruchou 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 poruchy, 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 poruchu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky 

záruky, porucha bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu 

nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s odstraňovaním poruchy takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia 
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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 chybný, považuje sa reklamácia 

za neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti 

s neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje poruchy tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 

podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie poruchy formou opravy, prípadne výmeny 

chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 

dodať výmenou za chybný 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 chybného 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.  

 
CZ 

SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 

Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 

Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 

DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 

Mail: eshop@insportline.cz 

  reklamace@insportline.cz 

  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 

inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 

DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 

Mail: objednavky@insportline.sk 

  reklamacie@insportline.sk 

 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

 


