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VAROVANIE 

Cvičenie môže predstavovať zdravotné riziko. Poraďte sa s lekárom pred začatím každého 
cvičebného programu na tomto zariadení. Ak máte pocit na omdletie alebo závrat, okamžite prerušte 
používanie tohto zariadenia. Môžu nastať vážne zranenia, pokiaľ toto zariadenie nie je správne 
zmontované a používané. K vážnym poraneniam môže dôjsť aj v prípade, ak nie sú správne 
dodržiavané všetky pokyny. Držte deti a domáce zvieratá z dosahu tohto zariadenia, pokiaľ je v 
prevádzke. Vždy pred každým použitím sa uistite, že všetky skrutky a matice sú dotiahnuté. Dodržujte 
všetky bezpečnostné pokyny v tejto príručke.  

BEZPEČNOSTNÉ SMERNICE 
 Akonáhle cyklotrenažér zmontujete, prosím skontrolujte a uistite sa, že všetky časti ako 

skrutky, matice a podložky sú umiestnené a stabilné. 

 Zariadenie umiestnite na rovný a pevný povrch. Pre väčšiu bezpečnosť dodržujte odstup min. 
0,6 m medzi zariadením a ostatným vybavením miestnosti. Žiadna nastaviteľná časť nesmie 
vyčnievať a obmedzovať pohyb cvičenca. 

 Vždy skontrolujte kryt reťaze, ktorý chráni pohybujúce sa časti bicykla, či je v dobrom stave. 

 Vždy pred použitím stroja prezrite tyč sedla, jazdec sedla, pedále a kormidlo a uistite sa, že sú 
stabilné a v dobrom stave. 

 Je odporúčané premazávať všetky pohybujúce sa časti jedenkrát do mesiaca. 

 Nenoste voľný odev, aby ste sa vyhli jeho zachyteniu v pohybujúcich sa častiach bicykla. 

 Neskladajte nohy z pedálov, ak sú v pohybe. 

 Bežecké topánky alebo topánky na aerobik sú odporúčané pre jazdu na cyklotrenažéri. 

 Po každom použití utrite cyklotrenažér do sucha, aby ste odstránili pot alebo vlhkosť. Utierajte 
toto zariadenie pravidelne s čistiacim prostriedkom, ktorý nepoškriabe povrch a vodou. Aby 
nedošlo k poškodeniu zovňajšku cyklotrenažéra, nikdy nepoužívajte pri čistení rozpúšťadlo s 
ropným základom. 

 Držte prosím deti ďalej od bicykla, počas jeho prevádzky. Nedovoľte deťom používať 
cyklotrenažér. Ten je určený pre dospelých, nie deti. 

 Nezosadajte z cyklotrenažéra, kým pedále nezastavia úplne. 

 Ak cítite akúkoľvek bolesť alebo napätie v hrudníku, nepravidelný srdcový tep, ste bez dychu, 
cítite mdloby alebo máte akékoľvek problémy pri cvičení, PRESTAŇTE IHNEĎ S CVIČENÍM! 

 Nedávajte prsty alebo iné predmety do pohybujúcich sa časti zariadenia. 

 Pred zahájením akéhokoľvek cvičebného programu, sa najprv poraďte so svojím lekárom o 
vhodnosti cvičebného programu, času a intenzite tréningu, najmä s ohľadom na Váš vek a 
kondíciu. 

 Po cvičení prosím otočte kľuku pre napätie v smere hodinových ručičiek (+), aby ste zvýšili 
napätie a pedále sa ďalej voľne neotáčali a niekoho nezranili. 

 Hmotnosť záťažového kolesa: 18 kg 

 Max. váha užívateľa: 120 kg. Neprekračujte uvedený limit. 

 Kategória - HC (podľa normy EN ISO 20957) vhodné pre domáce použitie. 
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VŠEOBECNÁ SPRÁVA O ZARIADENÍ 

Toto výrobok patrí k aerobným cvičebným zariadeniam. Jeho cieľom je zvýšiť množstvo vdýchnutého 
kyslíka a recirkuláciu krvi vďaka dlhému tréningu, aktivovať Vaše srdce, krvný obeh a dýchací systém 
tak, aby všetky orgány Vášho tela dostali dostatok kyslíka a výživy, a tým sa celé telo udržiavalo v 
dobrej fyzickej kondícii. 

Táto jednotka je navrhnutá v súlade s teóriou riadenia bicykla, teóriou trenia a odporu. Odpor 
nastavíte tak, že pootočíte kľuku napätia. Toto zariadenie je počas výkonu bezpečné a spoľahlivé. Je 
vhodné pre použitie v domácnosti, v kanceláriách alebo na iných malých miestach voľno časových 
aktivít. 

Kategória rotopedu - HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie. 

Poznámka: 

 Pred začatím cvičenia sa uistite, že zariadenie je stabilné. Zariadenie môže byť 
kompenzované, ak je povrch nerovný a to zvýšením alebo znížením štyroch vyrovnávacích 
skrutiek (16). 

 Nastavte sedlo (22) do vhodnej pozície pomocou nastavenia sedlového jazdca (3) a sedlovej 
tyče (2). A tiež prosím nastavte výšku kormidla (5) v závislosti od veľkosti Vášho tela. 

 Nastavte správny odpor pomocou kľuky napätia (11), nastavte prosím správny odpor v 
závislosti na Vašej kondícii. Môžete cvičiť trikrát týždenne, vždy po jednej hodine, najlepší 
cvičebný účinok je HBF 110 – 150 krát/min. 

 Zariadenie na hnací režim je dvojsmerné. Stlačte prosím rukoväť brzdy (9) pre brzdenie, keď 
je cvičenie príliš agresívne, bicykel sa ihneď zastaví. 

 Neopúšťajte sedlo (22) až kým všetky časti úplne nezastavia. 
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ROZLOŽENÁ KRESBA 
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ZOZNAM ČASTÍ 

Číslo 
časti 

POPIS ŠPECIFIKÁCIA MN. 

1 Hlavný rám   1 

2 Sedlová tyč  □38x460x1.5T 1 

3 Sedlový jazdec  □38x270x1.5T 1 

4 Tyč kormidla □38x270x1.5T 1 

5 Kormidlo   Ø28x998xt1.5 1 

6 Rameno kladky  1 

7 Zadný nosník  Plochý ovál, 30x70x1.5Tx498L 1 

8 Predný nosník Plochý ovál, 30x70x1.5Tx498L 1 

9 Rukoväť brzdy   1 

10 Podložka  Ø10xØ25xT5 1 

11 Brzda M10xP1.25x60 1 

12 Kryt (pravý)  1 

13 Kryt (ľavý)   1 

14 Kryt reťaze A   1 

15 Kryt reťaze B   1 

16 Vyrovnávacie nožičky M8 4 

17 Vnútorná plastová trubka  Vhodná pre 45x45x1.5 Štvorhranná trubka 38x38  3 

18 Krytka predného nosníka Vhodná pre 30x70x1.5T Eliptická trubka 4 

19 Krytka sedlového jazdca  Vhodná pre 38x38x1.5T Štvorhranná trubka  1 

20 PS Predný kryt    1 

21 Transportné koliesko D8xD71.5xW223 2 

22 Sedlo    1 

23 Ručná skrutka M16xP1.5x35L 3 

24 Plastová krytka ⌀ 21  1 

25 Krytka vnútornej trubky  45x45x1.5T Štvorhranná trubka  1 

26 Fľaša na vodu   1 

27 Držiak na fľašu   1 

28 Klinový remeň 5PK54" 1 

29 Pružina napätia  Ø2.5x17 1 

30 Drážkový hriadeľ   1 

31 Kľuka  170  9/16"-20UNF 1 set 

32 Kryt kľuky   2 

33 Podložka  ⌀20x⌀10x1.5 2 

34 
Skrutka so šesťhrannou plochou guľatou 
hlavou M10x25L 

2 
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35 Pedál  9/16"-20UNF-RH 1 

36 Zotrvačník (18kg)  Ø460x28W 1 

37 Os  M12xP1.0x166 1 

38 Hnacia remenica  Ø205x19.8W 1 

39 Objímka  Ø18xØ12x36L 1 

40 Kladka ⌀37x⌀30x24.5 1 

41 Zostava svorkových bŕzd  Brzdová doštička, Brzdové lanko  1 

42 Držiak bŕzd   T4.0xM10xP1.25 1 

43 Plochá podložka  Ø10.2-Ø25xT1.5 1 

44 Ložisko 6001 6001（Čierny plastikový obal）ABEC-5  2 

45 Ložisko 6004 6004（Čierny plastikový obal）ABEC-5  2 

46 Ložisko 6008 6008 4 

47 Segerka  ⌀10 1 

48 Segerka  ⌀20 2 

49 Počítač  1 

50 Vonkajší plastikový kryt trubky  45VS38 2 

51 Šesťhranná matica  M12x1.0 (Pevnosť 16～23 HRC) 1 

52 Krytka matice M12  M12x1.0 (Pevnosť 16～23 HRC) 1 

53 Šesťhranná matica  M10xP1.25 2 

54 Matica M10  M10 (Pevnosť 16～23 HRC) 4 

55 Šesťhranná tenká matica M12  M12x1.0 (Pevnosť 16～23 HRC) 3 

56 Šesťhranná matica  M6 (Pevnosť 16～23 HRC) 1 

57 Samoistiaca matica  M10 (Pevnosť 16～23 HRC) 1 

58 Samoistiaca matica M10xP1.25 (Pevnosť 16～23 HRC) 1 

59 Skrutka s krížovou hlavou M5x12  M5x12 (Pevnosť 16～23 HRC) 4 

60 Plochá podložka GBT97.2 5  ⌀5.2x1.0 4 

61 Krížová zapustená skrutka    M6x12 (Pevnosť 16～23 HRC) 2 

62 
Skrutka s pologuľatou hlavou a 
štvorhranným krčkom   M10x45 (Pevnosť 16～23 HRC) 

4 

63 
Skrutka s vnútornou šesťhrannou plochou 
guľatou hlavou   M6x12 (Pevnosť 16～23 HRC) 

3 

64 
Skrutka s vnútornou šesťhrannou plochou 
guľatou hlavou   M10x25 (Pevnosť 16～23 HRC) 

1 

65 
Skrutka s vnútornou šesťhrannou plochou 
guľatou hlavou  M10x16 (Pevnosť 16～23 HRC) 

4 

66 
Skrutka s vnútornou šesťhrannou hlavou 
M6x40 M6x40 (Pevnosť 16～23 HRC)  

1 

67 Plochá podložka GB/T97.2 10  ⌀10x1.5 6 

68 Plochá podložka  ⌀12x⌀25x1.5T 1 
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69 Plochá podložka GBT97.2 6  ⌀6.2x1.0 1 

70 Šesťhranná matica M8（Tetiva 17）  4 

71 Vnútorná šesťhranná dutá skrutka  ⌀8xM6x30 (Pevnosť 16～23 HRC) 3 

72 Krížová samorezná skrutka  ST4.8x15 (Pevnosť 16～23 HRC) 16 

73 Držiak počítača 3T 1 

74 Skrutka s krížovou pologuľatou hlavou  M5x10 (Pevnosť 16～23 HRC)  4 

75 Podložka  ⌀5x1.0 2 
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INŠTALÁCIA 

Podľa schémy a zoznamu častí vytiahnite všetky diely zo škatule.  

 

INSTALAČNÝ POSTUP 

Krok 1: Upevnenie predného a zadného nosníka. 

Podľa nasledujúceho obrázka, upevnite predný nosník (8) a zadný nosník (7) k hlavnému rámu (1). K 
tomu potrebujete plochú podložku - 4 ks (67), maticu - 4 ks (54) a skrutku s pologuľatou hlavou a 
štvorhranným krčkom - 4 ks (62). Dotiahnite pomocou kľúča veľ. 17. 
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Krok 2: Pripevnenie držiaka na fľašu a fľaše na vodu. 

Podľa nasledujúceho obrázka prosím pripevnite držiak fľaše (27) k hlavnému rámu (1) pomocou 
skrutky s krížovou hlavou – 2 ks (59) a plochej podložky – 2 ks (60) a nakoniec dajte do držiaka (27) 
fľašu na vodu (26). 

 

Krok 3: Upevnenie ľavého a pravého pedála. 

Pozrite sa na obrázok nižšie, vložte ľavý a pravý pedál (35) do kľuky (31). Upevnite ich k hlavnému 
rámu (1) pomocou kľúča veľ. 15. 
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Krok 4: Pripevnenie tyče kormidla 

Pozrite sa na nasledujúci obrázok, povoľte ručnú skrutku (23) a vsuňte tyč kormidla (4) do otvoru v 
hlavnom ráme (1) a znovu dotiahnite ručnú skrutku (23). 

 

Krok 5: Pripevnenie kormidla. 

Pripevnite kormidlo (5) na tyč kormidla a dotiahnite pomocou podložky – 2ks (33) a šesťhrannej 
skrutky s plochou guľatou hlavou – 2 ks (34). 
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Krok 6: Pripevnenie sedlovej tyče. 

Uvoľnite ručnú skrutku (23) a vsuňte sedlovú tyč (2) do otvoru na hlavnom ráme a potom znovu 
utiahnite ručnú skrutku (23). 

 



13 

 

Krok 7: Pripevnenie sedla. 

Povoľte ručnú skrutku (23) a vsuňte sedlového jazdca (3) do sedlovej tyče (2), potom znovu utiahnite 
ručnú skrutku (23) a pripevnite sedlo (22) k sedlovému jazdcovi (3). 

 

Krok 8: Montáž držiaka počítača a pripevnenie počítača (ak ním je zariadenie vybavené). 

Podľa obrázka nižšie najprv pripevnite držiak počítača (73) ku kormidlu (5) a potom pripevnite 
samotný počítač (49) na držiak (73) skrutkou s krížovou pologuľatou hlavou (74). Nakoniec pripojte 
snímač k počítaču. 
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Krok 9: Inštalácia je dokončená 

Po dokončení inštalácie prosím pozorne skontrolujte všetky skrutky a matice a uistite sa, že ste ich 
poriadne dotiahli.  

 

 

PREVÁDZKOVÁ PRÍRUČKA K POČÍTAČU (POKIAĽ JE NÍM 
ZARIADENIE VYBAVENÉ) 

 

FUNKCIE: 

1. SPEED (RÝCHLOSŤ): Na displeji sa zobrazí rýchlosť výkonu/cvičenia. 

2. TIME (ČAS): Na displeji sa zobrazí dĺžka/čas cvičenia s počítaním nahor alebo nadol (pokiaľ 
je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie). 

3. DISTANCE (VZDIALENOSŤ): Na displeji sa počas cvičenia zobrazuje vzdialenosť dosiahnutá 
s počítaním nahor alebo nadol (pokiaľ je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie). 

4. CALORIES (KALÓRIE): Na displeji sa počas cvičenia zobrazujú spálené kalórie počítaním 
nahor alebo nadol (pokiaľ je nastavená cieľová hodnota pre cvičenie). 

5. PULSE (TEP) - voliteľné: Na displeji sa počas cvičenia zobrazuje aktuálna srdcová frekvencia. 
Vysoký limit môže byť nastavený ako varovanie s pípajúcim alarmom. 

6. SCAN (PREZERANIE): Stláčajte tlačidlo „MODE" do tej doby, než sa zobrazí „SCAN", potom 
sa na spodnom riadku displeja zobrazia všetky funkcie hodnôt, a to v sekvenciách po dobu 6 
sekúnd. 

7. ODO: Na displeji sa zobrazí celková dosiahnutá vzdialenosť z rôznych cvičebných lekcií, 
hodnota môže byť vynulovaná len pri výmene batérií. 

8. STOP: Akonáhle ukončíte cvičenie, v ľavom rohu displeja sa zobrazí „STOP“. 

TLAČIDLÁ: 

1. MODE: Stlačte „MODE" pre výber funkcie, pričom sa hodnota funkcie zobrazí na hlavnom 
displeji. Podržte toto tlačidlo na 2 sekundy pre vynulovanie. 

2. SET (voliteľné): Stlačte toto tlačidlo na nastavenie hodnoty funkcie ako cvičebný cieľ. 

3. RESET (voliteľné): Stlačte na vynulovanie príslušnej hodnoty funkcie a podržte tlačidlo na 2 
sekundy na vynulovanie všetkých hodnôt funkcií počítača okrem ODO. 

POZNÁMKA: 

 Monitor sa vypne automaticky, ak sa po dobu dlhšiu ako 4 minúty necvičí alebo nie je vyslaný 
žiadny signál. 
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 Znovu „prebudíte" monitor, keď jednoducho začnete znova cvičiť alebo keď stlačíte tlačidlá. 

 Ak máte pocit, že displej pracuje nesprávne, potom vyberte batérie a znova ich vložte do 
počítača. 

 Akonáhle začnete cvičiť a uvidíte, že sa na displeji nič nezobrazuje, potom znovu zapojte 
snímač do počítača. 

 Akonáhle máte pripojený senzor tepovej frekvencie, ale na displeji sa nezobrazí žiadna 
hodnota, potom skontrolujte, či je senzor správne pripojený. 

VAROVANIE 

Systém pre sledovanie tepovej frekvencie (ak je dostupný) nemusí byť presný. Preťažovanie pri 
tréningu môže zaviniť vážne zranenie alebo smrť. Ak pociťujete nevoľnosť, okamžite ukončite 
cvičenie! Počítačom sú vybavené iba niektoré druhy zariadení. 

POZNÁMKA 

 Kontrolujte pravidelne všetky matice, krytky matíc a pedále. Ak nájdete nejaké chybné diely, 
okamžite ich vymeňte. Necvičte, kým nie sú vymenené. 

 Venujte väčšiu pozornosť ľahko opotrebovávaným častiam. Ako na nasledujúcom obrázku, 
kontrolujte prosím zostavu bŕzd (41), ak sú zlé brzdy alebo pred cvičením nefungujú, vymeňte 
ich prosím. 

 

 Skontrolujte prosím, či sú pedále pred cvičením voľné alebo nie. Ak áno, opakujte inštalačný 
krok 3. 

 Ak je sedlo povolené, dotiahnite šesťhrannú skrutku pomocou kľúča (22). 
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 Ak chcete toto zariadenie presunúť, uchopte prosím kormidlo (5) na konci a potlačte tak, aby 
transportné koliesko (21) na prednej základni stálo na zemi a koleso sa tak mohlo ľahko 
pohybovať.  

 

CVIČENIE 

Používaním tohto prístroja získate lepšiu kondíciu a vytvarujete si svaly. Pri diéte Vám pomôže 
redukovať váhu. 

Zahrievacie cvičenie 

Umožní krvi prúdiť telom správnym spôsobom. Obmedzí možnosť vzniku kŕčov a bolesti svalov. Každý 
preťahovací cvik by mal trvať 30 sekúnd. Svaly naťahujte len do tej polohy, kde máte prijateľnú bolesť. 
Ak bolí moc, trochu povoľte. 

 

Pretiahnutie: postranných brušných svalov, zadnej strany stehien, prednej strany stehien, vnútornej 
strany stehien, lýtok a achiloviek. 

Samotné cvičenie 

Cvičenie, pri ktorom musíte vyvinúť námahu. Pri pravidelnom cvičení budú Vaše nohy oveľa 
ohybnejšie. Je veľmi dôležité udržiavať tempo jazdy. Cvičenie bude efektívne, ak zvýšite Vašu tepovú 
frekvenciu na úroveň, ktorá je ukázaná na obrázku. 

Táto časť by mala trvať najmenej 12 minút, najlepšie je začať od 15 - 20 minút. 
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Uvoľňovacie cvičenie 

Tieto cvičenia umožnia Vášmu kardiovaskulárnemu systému, aby sa upokojil. Je to v podstate 
opakovanie zahrievacích cvičení - tzn. zníženie záťaže a tempa a pokračovať ešte 5 minút. Ďalej tiež 
zopakujte naťahovacie cvičenia. Nezabudnite, že sa cvičenie vykonáva pomaly a bez bolesti. 

Postupom času môžete Vaše tempo a záťaž zvyšovať. Odporúčame cvičiť 3 krát týždenne. 

Tvarovanie svalov 

Pre vytvarovanie svalov, je potrebné zvýšiť záťaž. Zahrievacie a uvoľňovacie cvičenia prebiehajú 
rovnako, len na konci cvičenia si zvýšte záťaž a kmitajte nohami rýchlejšie ako normálne. Obmedzujte 
rýchlosť pre udržanie Vašej tepovej frekvencie v danom intervale. 

Úbytok hmotnosti 

Základným faktorom je námaha. Čím dlhšie a tvrdšie budete cvičiť, tým viac spálite kalórií. Je to 
rovnaké, ako keď chcete zlepšiť Vašu kondíciu. 

Upozornenia: 

1. Pred cvičením sa uistite, či sú všetky skrutky a matice poriadne dotiahnuté. 

2. Pred cvičením konzultujte Váš zdravotný stav so svojím lekárom. 

3. Noste vhodné oblečenie. 

4. Nenechajte deti pri bicykli bez dozoru. 

5. Necvičte 1 - 2 hodiny po hlavnom jedle. 

6. Zastavte cvičenie pokiaľ: je Vám zle od žalúdka, trasiete sa, máte extrémne rýchly dych, 
nadmerne vysokú tepovú frekvenciu, bolesti na hrudníku alebo bolesti hlavy. Ak tieto situácie 
nastanú, konzultujte ich so svojím lekárom. 

ÚDRŽBA 

Pravidelne vykonávajte bežnú údržbu stroja na základe vyťaženia stroja minimálne však po 20 
hodinách prevádzky podľa uvedeného postupu: 

 Kontrolu všetkých pohyblivých častí stroja (osi, kĺby vykonávajúce pohyb, atď.), či sú 
dostatočne premazané. Ak nie, ihneď ich namažte. Odporúčame bežný olej pre bicykle a 
šijacie stroje alebo silikónové oleje. 

 Pravidelná kontrola všetkých súčastí - skrutky a matice a pravidelné doťahovanie. 

 Na čistenie používajte len mydlový roztok. Nepoužívajte čistiace abrazívne prostriedky. 
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 Ak je zariadenie vybavené počítačom, chráňte ho pred poškodením a kontaktom s tekutinami 
či potom. 

 Počítač, adaptér, zástrčka a celý rotoped sa nesmie dostať do styku s vodou. 

 Počítač nevystavujte slnečnému žiareniu a kontrolujte funkčnosť batérií, aby nedošlo k 
vytečeniu batérií a tým poškodeniu celého počítača. 

 Skladujte rotoped vždy na suchom a teplom mieste. 

UPOZORNENIE 

Cyklotrenažér musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Správne vyváženie možno 
nastaviť pootočením nastavovacích nožičiek na koncoch nosníkov. Pred každým použitím 
výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek. Pravidelne používanie konzultujte so 
svojím lekárom. 

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 

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
mailto:predajnake@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: (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 

 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 
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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.  

 

Dátum predaja:                Pečiatka a podpis predajcu: 
 

 

 

 

 

 


