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VŠEOBECNÉ INŠTRUKCIE 

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku. V našej spoločnosti je najväčším gólom zabezpečiť spokojnosť 

zákazníka. Z bezpečnostných dôvodov si pred použitím lavice prečítajte celý manuál a uchovajte si ho pre prípad 

ďalšej potreby. S prípadnými otázkami sa obráťte telefonicky na svojho predajcu. 

Pri montáži sa riaďte pokynmi v tomto návode na použite, a podľa návodu skontrolujte, či vám boli dodané 

všetky súčiastky potrebné pre montáž. Pri objednávaní náhradných súčiastok, objednávajte tieto podľa čísla 

súčiastky a popisu každej súčiastky uvedených v tomto návode. Používajte iba originálne náhradné diely od 

výrobcu Body Solid. Pri nedodržaní tohto body vám môže zaniknúť nárok na záruku a tak isto to môže viesť ku 

osobným zraneniam užívateľa. Body – Solid zariadenie je navrhnuté aby poskytlo bezpečné, hladké a čo najviac 

efektívne cvičenie aké je len možné. Po ukončení montáže tohto výrobku, skontrolujte celý stav zariadenia 

a ubezpečte sa, že montáž je vykonaná správne a zariadenie bude pracovať ako má. V prípade, že zistíte 

akékoľvek problémy spojené so zariadením, jeho funkčnosťou alebo montážou, nepokračujte ďalej v jeho 

prevádzke. Skontrolujte najskôr či boli dodržané všetky montážne inštrukcie aby ste mohli zachytiť možnú 

chybu ktorá sa vyskytla počas montáže zariadenia. V prípade, že nie je schopné lokalizovať problém, kontaktujte 

prosím vášho predajcu alebo servisného technika.  

 

NÁSTROJE POTREBNÉ PRE MONTÁŽ CVIČIACEHO ZARIADENIA  

- zakladací kľúč 

- 5/16“, 3/8 a ½ vložky, nadstavce 

- Hasák 

- Gumené kladivo 

 

TIPY PRE CVIČENIE A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 

 

Pred začiatkom akéhokoľvek cvičiaceho programu sa odporúča konzultácia s vašim lekárom a celkové 

preventívne vyšetrenie. Pre určitú skupinu ľudí, môže používanie tohto zariadenia predstavovať zvýšené riziko. 

Pre minimalizáciu rizika spojeného s cvičením na tomto zariadení postupujte prosím podľa nasledujúcich bodov: 

● Vždy konzultujte váš zdravotný stav s lekárom pred začiatkom akéhokoľvek cvičiaceho programu 

● Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám aby sa hrali v okolí cvičiaceho zariadenia 

● Pred začiatkom cvičenia na zariadení sa vždy zahrejte zahrievacími cvikmi 

● Pred začiatkom používania tohto cvičiaceho zariadenia si pozorne prečítajte všetky varovné etikety a  

    inštrukcie spolu s návodom na použitie 

● Pred začiatkom cvičenia skontrolujte zariadenie, či nie je poškodené respektíve či nie sú niektoré jeho časti  

   opotrebované alebo poškodené, v prípade, že máte akékoľvek pochybnosti o bezpečnej funkčnosti zariadenia,  

   okamžite prestaňte s jeho používaním 

● Cvičte opatrne a s rozumom, cvičenia vykonávajte v hladkých miernych pohyboch. Nikdy nevykonávajte  

    násilné a trhavé pohyby ktoré by mohli viesť ku zraneniu organizmu 

●  Nikdy nezadržiavajte dych počas cvičenia 

● Naučte sa, ako správne vykonávať cvičenie pred tým, ako začnete používať ťažké závažia. Správne  

   Vykonávané cvičenie je dôležité aby ste tak zabránili možným zraneniam a aby sa zabezpeč. Správne  

   vykonávané cvičenie je dôležité aby ste tak zabránili možným zraneniam a aby sa zabezpečilo, že cvičenie 

   správne vplýva na jednotlivé svalové skupiny 
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● Odporúča sa cvičiť s tréningovým partnerom, alebo cvičiteľom 

● Udržujte telo a oblečenie mimo dosahu káblov a pohyblivých častí zariadenia keď je zariadenie v prevádzke 

● Naučte sa spoznávať vaše limity. V prípade, že je toto vaše prvé záťažové cvičenie alebo začínate s  

   tréningovou rutinou po dlhšej dobe, začínajte cvičenie pomaly a budujte si ho postupne. 

 

Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť ku vážnym osobným zraneniam. V prípade, že si nie ste istý 

o správnosti vášho cvičenia alebo cvičiaceho programu, konzultujte prosím vášho lokálneho predajcu.  

 

KONTROLA A NÁVRH PRE ÚDRŽBU 

 

Používanie tohto zariadenia môže predstavovať risk pre určité osoby. Pre minimalizovanie risku postupujte 

prosím podľa nasledujúcich bodov, uvedených nižšie: 

 

● Zariadenie kontrolujte denne, presvedčte sa, že sú všetky skrutky a matice riadne utiahnuté 

● Pravidelne kontrolujte káble a laná a presvedčte sa, že sú v poriadku a nie sú opotrebované, roztrapkané alebo  

   napnuté. Denne kontrolujte napnutie a nastavenie káblov 

● Pri nastavovaní s kolíkmi ktoré zapadajú do otvorov sa vždy presvedčte, že kolík zapadol do správneho otvoru 

   pre nastavenie 

● Pred začiatkom akéhokoľvek cvičenia sa prosím presvedčte, že všetky kolíky a voliteľné kolíky pre nastavenie 

   sú vždy na správnom mieste a uzamknuté 

● Opotrebované časti okamžite vymeňte 

● Ľudský pot spôsobuje koróziu. Pravidelne preto čistite vaše cvičiace zariadenie od potu. Zotrite a usušte  

   čalúnené časti a rám cvičiaceho zariadenia vždy po každom cvičení 

● Každý týždeň vyčistite chrómové časti a tyče so suchou handrou a aplikujte silikónový sprej alebo sprej na  

   Báze teflónového lubkrikantu  

● Každý týždeň vyčistite a namažte nechrómové časti cvičiaceho zariadenia a všetky sedadlové tyče a nastavte  

   do štartovacej pozície 

● Každý týždeň skontrolujte rukoväte, valce a protišmykové podložke pre ich možné opotrebenie 

● Používajte iba originál súčiastky od spoločnosti Body-Solid. Náhradné diely od iných výrobcov alebo iné  

   neoprávnené úpravy zariadenia rušia záruku a môžu vážne poškodiť výrobok alebo spôsobiť zranenie  

   jeho užívateľom 

● Nepoužívajte zariadenie ak sú jeho časti poškodené alebo opotrebované 

● V prípade, že máte pochybnosti o funkčnosti alebo bezpečnom používaní zariadenia, nepoužívajte ho až 

   do doby kedy ho skontroluje servisný technik 

● Presvedčte sa prosím, že všetky varovné nálepky sú dobre viditeľné a všetci užívatelia zariadenia sú s nimi  

   oboznámení 

 

Nedodržanie týchto odporúčaní môže viesť ku vážnym osobným zraneniam. V prípade, že si nie ste istý 

o správnosti vášho cvičenia alebo cvičiaceho programu, konzultujte prosím vášho lokálneho predajcu.  
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ZOZNAM SPOJOVACIEHO MATERIÁLU 

 

                           A1. M12x75 hex skrutka ...................6 ks 

                           A2. M8x45 hex skrutka ....................10 ks 

                           A3. ½ x 85 hex skrutka .......................1 ks 

                           A4. M12x70 hex skrutka .................... 1 ks 

                           B1. Nylónová matica ............................7 ks 

                           B2. ½ nylónová matica ........................1 ks 

                           C1. M12 (I.D) podložka .......................8 ks 

                           C2. M8 (I.D) podložka ........................10 ks 

                           C3. M8 pružinová podložka ................10 ks 

                           C4. okrúhla podložka ............................2 ks 

                           D1. 30x30 koncovka (9211-002) ...........1 ks 

                           D2. 1x1 koncovka (9211-001) ...............4 ks 

                           D3. 38x38 gumená tyčová príchytka (9310-001) ...2 ks          

                           D4. 2x2 koncovka (9211-024) .................4 ks 

                           D5. 60x45 nylónová objímka (9211-032) ...2 ks 

                           D6. 50x45 nylónová objímka (9211-030) ...2 ks 

                           D8. Ø 10x120L guľatý kolík (8250-017) ....1 ks 

                           D9. Ø 10x65L kolík (8250-015) ..................1 ks 

                           D10. 1 ½ x 1 ½ koncovka (9211-003) ..........5 ks 

                           D11. ½ koncovka ...........................................2 ks 

                           D12. 45x45 koncovka (9211-004) .................1 ks 

                           D13. Ø 1 okrúhla koncovka (9211-016) .........1 ks 

                           D14. Ø 1 gumené ukončenie tyče (9212-019) .1 ks 

                           D15. Ø 3 ½ x 8 penový valec (9161-007) ........6 ks 

                           D16. Ø 10x75L kolík (8250-034) .....................1 ks 

                           D18. Ø 1 okrúhla koncovka (8341-033)  ......... 6 ks 

                           D19. Ø 3 nylónová podložka (9214-008) ..........6 ks 
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ZOZNAM SÚČIASTOK 
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MONTÁŽ ZARIADENIA 

KROK 1 

 

** Poznámka: Neuťahujte naplno skrutky na ráme zariadenia až pokiaľ neukončíte montážny krok č.1. 

Nasledujúce súčiastky a spojovací materiál budete potrebovať pre ukončenie montážneho kroku 1. 

 

 

                                                                             

Popis súčiastok Popis spojovacieho materiálu 

Množ. časť Popis súčiastky množ časť Popis súčiastky 

1 A Zadný krížový 

rám 

6 A1 M12x75 hex 

skrutka 

1 B Stredný rám 1 A4 M12x70 hex 

skrutka 

1 C Držiak sedadla 7 B1 M12 nylónová 

matica 

2 H Spodný oporný 

rám 

8 C1 M12 ID podložka 

   1 D1 30x30 koncovka 

   4 D4 2x2 nožná 

koncovka 

   2 D5 60x45 nylónová 

objímka 

   1 D9 10x65 L kolík 

 

Krok po kroku 

 

1. Pripojte 4 (D4) – nožné koncovky ku 2 (H) spodnému opornému rámu 

2. Pripojte 2 (H) – spodný oporný rám ku (A) zadnému krížovému rámu, (poznámka: presvedčte sa, že je 

dlhšia dĺžka na 2 (H) – spodnom opornom ráme na zadnej strane lavičky) 

3. Vložte 2 (D5) nylónovú objímku do (C) sedadlovej tyče 

4. Nasuňte (C) – sedadlový nosník na (B) stredný rám, (poznámka: T- tvarovaná otočná tyč a kolík musia 

byť smerom ku zadnej strane, tak ako je to zobrazené na výkrese) 

5. Pripojte (A) – zadný krížový rám ku (B) strednému rámu 

 

** Bezpečne utiahnite všetky skrutky a matice na ráme, ktoré ste použili pri montážnom kroku 1. 

 

Montáž – KROK 1 

 

Používanie tohto cvičiaceho zariadenie môže predstavovať pre niektoré osoby určitú formu risku. 
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1. Pred každým cvičením skontrolujte zariadenie. Skontrolujte, či sú všetky skrutky a matice správne 

a dostatočne utiahnuté a zaisťovacie kolíky sú na svojich miestach. Taktiež pred začiatkom cvičenia na 

zaradení skontrolujte káble, či nejavia známky opotrebenia alebo poškodenia.   Okamžite vymeňte 

opotrebované alebo poškodené súčiastky  na zariadení. Nikdy nepoužívajte zariadenie, ak sú niektoré 

jeho časti poškodené alebo opotrebované, alebo chýbajú. Nedodržanie týchto upozornení môže viesť ku 

vážnym zraneniam! 

2. Udržujte káble a všetky pohyblivé časti zariadenia mimo dosahu ostatných osôb počas cvičenia. 

3. Vždy sa presvedčte, že sú všetky karabínky uzavreté keď cvičíte s pomocou káblov alebo kladiek. 

4. Cvičte vždy opatrne. Cvičenia vykonávajte v ľahkých a hladkých pravidelných pohyboch, nikdy 

necvičte trhavým a nerozvážnymi pohybmi, nakoľko tie môžu spôsobiť vážne zranenia. 

5. Odporúča sa cvičenie s osobným trénerom.  

6. Nedovoľte deťom alebo domácim zvieratám, aby sa hrali v okolí cvičiaceho zariadenia. 

7. V prípade, že si nie ste istý správnym používaním tohto cvičiaceho zariadenia, kontaktujte prosím 

vášho lokálneho predajcu, ktorý vám rád poskytne ďalšie informácie pre lepší tréning. 

8. Upozornenie: pred začiatkom akéhokoľvek cvičenia, kontaktujte vášho lekára za účelom zistenia 

a preverenia vášho zdravotného stavu a fyzickej kondície. Pre vašu vlastnú bezpečnosť nikdy 

nezačínajte cvičiaci program bez správnej inštrukcie o cvičení a cvičiacom zariadení. 
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MONTÁŽ – KROK 2 

** Poznámka: Neuťahujte naplno skrutky na ráme zariadenia až pokiaľ neukončíte montážny krok č.2.  

 

Nasledujúce súčiastky a spojovací materiál budete potrebovať pre ukončenie montážneho kroku 2.  

Popis súčiastok Popis spojovacieho materiálu 

Množ. časť Popis súčiastky množ časť Popis súčiastky 

2 D Vyklápanie  10 A2 M8 x 45 hex skrutka 

2 E Zadný rám 

opierky 

10 C2 M8 ID podložka 

2 F Sedadlový rám 10 C3 M8 pružinová 

podložka 

1 K Opierka  4 D2 1x1 koncovka 

1 L Sedadlový 

vankúš 

2 D3 38x38 gumená 

tyčová úchytka 

1 G Stabilizačná tyč 2 D6 5x45 nylónová 

objímka 

   1 D8 Ø 10x120L kolík 

   2 D10 1 ½ x 1 ½ koncovka 

 

 

 

Krok po kroku 

1. Pripojte 2 (F) – rám sedadla ku (C) sedadlovej opornej tyči, potom pripojte (L) – sedadlový vankúš ku 2 

(F) sedadlovému rámu 

2. Pripojte 2 (E) rám zadnej opierky ku (C) – sedadlovej tyči, potom pripojte (K) zadnú opierku ku 2 (E) 

rám zadnej opierky chrbta 

3. Položte 2 (D6), nylónovú objímku do (A) zadného krížového rámu, potom nasuňte 2 (D) zdvíhače do 

(A) zadného krížového rámu 

4. Pripojte 1 (G) stabilizačnú tyč (A) na zadný krížový rám 

 

 

** Bezpečne utiahnite všetky skrutky a matice na ráme, ktoré ste použili pri montážnom kroku 2. 

 

MONTÁŽ KROK 2 
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MONTÁŽ – KROK 3 

** Poznámka: Neuťahujte naplno skrutky na ráme zariadenia až pokiaľ neukončíte montážny krok č.3.  

 

Nasledujúce súčiastky a spojovací materiál budete potrebovať pre ukončenie montážneho kroku 3. 

 

  

Popis súčiastok Popis spojovacieho materiálu 

Množ. časť Popis súčiastky množ časť Popis súčiastky 

1 I Ľavý otočný 

rám 

1 A3 ½ x 3 ½ hex skrutka 

1 J Nožný rám 1 B2 ½ nylónová matica 

2 M Krátky rámová 

valcová tyč 

2 C4 ½ okrúhla koncovka 

1 N Dlhá rámová 

valcová tyč 

1 D16 10 x 75 L kolík 

   3 D10 1 ½  x 1 ½  

koncovka 

   2 D11 ½ matica 

   1 D12 45x45 koncovka 

   1 D13 1 okrúhla koncovka 

   1 D14 1 gumená špička 

   6 D15 penové valce 

   6 D18 1 okrúhla koncovka 

   6 D19 3 nylónová podložka 

 

 

Krok po kroku 

 

1. Pripojte (J) – dlhý nožný rám ku (I) – nožnému otočnému rámu 

2. Pripojte (N) – dlhá tyč penového valca ku (I) – nožnému otočnému rámu 

3. Pripojte 2 (M) – krátka tyč penového valca ku (J) – nožný rám 

4. Položte 6 (D15) – penový valec na (N) – dlhá tyč penového valca a 2 (M) – krátka tyč penového valca 

 

** Bezpečne utiahnite všetky skrutky a matice na ráme ktoré ste použili v montážnom kroku číslo 3.  

 

 

MONTÁŽ – KROK 3 
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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 Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

 

Adresa predajní:  

 inSPORTline s.r.o., Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihoť), +421 917 864 593, 

predajnatn@insportline.sk 

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

mailto:predajnatn@insportline.sk
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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. 

 

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. 

mailto:predajnaba@insportline.sk
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3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline, s.r.o. Bratislavská 36, 911 05 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 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

Dátum predaja :                  razítko a podpis predajcu 

 

 

 

dodávateľ: 

 

inSPORTline, s.r.o. 

Bratislavská 36, 911 05 Trenčín 

reklamácie a servis: +421 918 809 163, +421 917 954 415,  

reklamacie@insportline.sk, servis@insportline.sk 

www.inSPORTline.sk, www.Worker.sk, www.Worker-Moto.sk 
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