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ÚVOD 

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko kvalitného výrobku. Športtester je ľahko ovládateľným 
nástrojom, pomocou ktorého môžete sledovať svoju telesnú kondíciu. Aby ste boli schopný túto 
pomôcku správne využívať a získali tak maximálne cvičebné výsledky, prečítajte si celý tento manuál. 
Želáme Vám veľa príjemných chvíľ strávených počas cvičenia. Pred prvým použitím výrobku si 
pozorne prečítajte celý manuál. Odporúčame, aby ste si manuál uschovali pre prípad ďalšej potreby. 

PREHĽAD FUNKCIÍ 

ČAS Nastavenie: Čas Dátum Rok  
Časový 
formát 
12/24  

 

SNÍMAČ 
TEPU 

Dĺžka 
tréningu 

Maximálna 
tepová 
frekvencia % 

Kalórie 

Dĺžka cvičenia 
v cieľovej zóne 
tepovej 
frekvencie 

Najvyššia 
tepová 
frekvencia 
% 

Aktuálny 
čas 

 Nastavenie: Vek Pohlavie Intenzita 

Horný limit 
zóny 
tepovej 
frekvencie 
%  

Spodný 
limit zóny 
tepovej 
frekvencie 
%  

  Jednotka Hmotnosť 

Zvuková 
indikácia 
prekročenia 
zóny tepovej 
frekvencie 

  

CVIČEBNÉ 
ZÁZNAMY 

Dĺžka 
tréningu 

Dĺžka cvičenia 
v zóne tepovej 
frekvencie % 

Kalórie 
Najvyššia 
tepová 
frekvencia % 

Priemerná 
tepová 
frekvencia 
% 

 

BUDÍK ON/OFF      

STOPKY Štart/Stop      

• Monitoring srdcového tepu 

• Časomiera 

• Počítač spálených kalórii 

• Čas/Dátum/Budík 
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POPIS TLAČIDIEL 

 

MODE/REŽIMY NASTAVENIA 

• Prepínanie medzi režimami. 

• V režime nastavenia slúži tlačidlo pre 
prechod na nasledujúci parameter. 

ADJUST LIGHT/NASTAVENIE PODSVIETENIA 

• Tlačidlo slúži k nastaveniu pre prechod na 
nasledujúci parameter. 

ADJUST/LIGHT 

• Podsvietenie displeja. 

• Vstup do režimu nastavenia parametrov. 

• Zmazanie tréningových záznamov. 

START/STOP 

• V režime nastavenia slúži tlačidlo k zvýšeniu 
hodnoty parametra. 

• V režime pre kontrolu tepovej frekvencie 
(HRM) slúži tlačidlo na pozastavenie času. 

RESET 

• V režime nastavenia slúži tlačidlo na zníženie 
hodnoty parametra. 

• Prepínanie medzi podrežimami. 

• Prepínanie jednotiek (lb/kg). 

• Ukončenie cvičebného programu. 

 

POSTUP NASTAVENIA 

HRUDNÝ PÁS 

Pre správne využívanie merania dodržujte nasledujúce kroky: 

a. Rozopnite hrudný pás. 

 

b. Obopnite hrudný pás okolo trupu a dbajte na riadne zacvaknutie poistky. 

c. Umiestnite snímač do stredu hrudného koša (pod prsné svaly). Uistite sa, že je hrudný pás 
nasadený správne a že je snímač v priamom kontakte s pokožkou. 

 

d. Oddiaľte snímač od pokožky a navlhčite ho - tým zaistíte najväčšiu presnosť merania. 
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NASTAVENIE ZÓNY TEPOVEJ FREKVENCIE 

 

1. Vstúpte do režimu pre kontrolu tepu. 

2. Vyberte tepovú zónu. 

3. Zahájte cvičenie. 

 

 

ŽIADNY SIGNÁL 

Tri pomlčky „ - - - “ sa zobrazia v prípade, že hodinky 
neprijímajú signál z hrudného pásu. 

 

INTENZITA Č. 1 (55 – 75%) 
Tréning zameraný na prevenciu srdcových ochorení a stratu 
prebytočnej váhy. 

INTENZITA Č. 2 (70 – 80%) 
Tréning zameraný na vytrvalosť organizmu a podporu telesnej 
výdrže. 

INTENZITA Č. 3 (80 – 100%) 
Tréning pre získanie nadpriemernej telesnej kondície a 
zlepšenie svalovej sily. 

GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE MAXIMÁLNEJ TEPOVEJ FREKVENCIE 

 

Počas cvičenia nesmie tep presiahnuť 60% z Vášho 
maximálneho tepu. 

 

Počas cvičenia nesmie tep presiahnuť 70 – 85% z Vášho 
maximálneho tepu. 

 

Počas cvičenia nesmie tep presiahnuť 85% z Vášho 
maximálneho tepu. 

 

NASTAVENIE ČASU (TIME) 

Režim ČASU (TIME) umožňuje nastavenie aktuálneho času, dátumu a časového formátu. Pre 
nastavenie týchto údajov vykonajte kroky 1 až 5.  
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1. Zvoľte režim TIME (ČAS). 

2. Podržte tlačidlo na 2 sekundy. 

3a. Pripočítajte jednotku; Vypnite/ 
Zapnite zvuk tlačidiel. 

3b. Odčítajte jednotku. 

4. Prejdite na nasledujúci údaj. 

5. Odíďte z režimu nastavenia. 

 

REŽIM PRE KONTROLU FREKVENCIE TEPU (HRM) 

STANOVENIE FREKVENCIE TEPU 

Pre dosiahnutie maximálnych cvičebných výsledkov sa musí počas tréningu tep pohybovať v 
optimálnej frekvencii. Preto je nesmierne dôležité, aby užívateľ nastavil správne horný a spodný limit 
tepovej frekvencie. Odporúčame, aby ste sa pred začatím cvičebného programu poradili s lekárom či 
profesionálnym trénerom o vhodnej intenzite cvičenia, početnosti tréningov a optimálnej tepovej 
frekvencii. Pre výpočet hornej a spodnej hranice tepovej frekvencie môžete použiť tiež nasledujúci 
vzorec: 

Horná hranica tepovej frekvencie = 220 – vek (MUŽI) 

226 – vek (ŽENY) 

POSTUP 

Pri nastavení tepovej frekvencie postupujte nasledovne: 

 

1. Vstúpte do režimu HRM. 

2. Nastavte podrežim. 

3. Akonáhle sa na displeji zobrazí „READY", 
stlačte toto tlačidlo pre začatie tréningu. 

*Počas získavania signálu z hrudného pásu budú 

na displeji blikať tri pomlčky „ - - - “. 

PREPÍNANIE PARAMETROV/ROZSAH TEPOVEJ ZÓNY 

V režime HRM sa na displeji ako predvolený parameter zobrazuje Dĺžka tréningu. Pre zobrazenie 
ďalších parametrov použite tlačidlo START/STOP. 

 

1. Prepínanie medzi parametrami 
v nasledujúcom poradí: 

a. Dĺžka tréningu. 

b. Maximálny tep v %. 

c.    Kalórie. 

d. Doba cvičenia v cieľovej tepovej 
frekvencii. 
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e. Najvyššia hodnota tepovej 
frekvencie. 

f.   Aktuálny čas. 

2. Zastaviť cvičenie/Pokračovať v cvičení. 

3. Pre uloženie parametra tlačidlo pridržte na 
2 sekundy. 

 

Vo frekvencii 

Aktuálna tepová frekvencia sa pohybuje v 
cieľovej zóne.  

 

 Mimo frekvenciu 

Aktuálna tepová frekvencia sa pohybuje 
mimo nastavený interval. 

NASTAVENIE UŽÍVATEĽA 

Jednotkou tepovej frekvencie je počet tepov za minútu (bpm). Režim pre nastavenie tepovej zóny 
umožňuje užívateľovi nastaviť horný a spodný limit tepovej frekvencie. Užívateľské nastavenie sa 
vykonáva v nasledujúcich 5 krokoch: 

 

1. Zvoľte režim HRM. 

2. Podržte tlačidlo na 2 
sekundy. 

3a. Pripočítajte jednotku / 
Prepínajte medzi možnosťami. 

3b. Odčítajte jednotku / 
Prepínajte medzi možnosťami. 

4. Prejdite na nasledujúci údaj. 

5. Odíďte z režimu nastavenia. 

 

TABUĽKA TEPOVEJ FREKVENCIE 

Jedná sa o prehľad limitov tepovej frekvencie stanovených na základe pohlavia, veku a hmotnosti 
užívateľa. Najskôr si určite hodnotu maximálnej tepovej frekvencie (MHR) a pomocou tabuľky si zvoľte 
požadovanú cvičebnú intenzitu. 

Poznámka: Uvedené hodnoty sú iba orientačné a nemusia byť vhodné pre každého. 
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Maximálny tep (MHR) 

Muž = 220 – vek 

Žena = 226 – vek 

Intenzita č.1 (55 – 70%) 

Tréning zameraný na 
prevenciu srdcových 

ochorení a stratu 
prebytočnej váhy. 

 

Intenzita č.2 (70 – 80%) 

Tréning zameraný na 
vytrvalosť organizmu a 

podporu telesnej výdrže. 

 

Intenzita č.3 (80 – 100%) 

Tréning pre získanie 
nadpriemernej telesnej 

kondície a zlepšenie svalovej 
sily. 

 

Vek Muž Žena Muž Žena Muž Žena Muž Žena 

20 200 206 110 140 113 144 140 160 144 164 160 200 164 206 

25 195 201 107 136 110 140 136 156 140 160 156 195 160 201 

30 190 196 104 133 107 137 133 152 137 156 152 190 156 196 

35 185 191 101 129 105 133 129 148 133 152 148 185 152 191 

40 180 186 99 126 102 130 126 144 130 148 144 180 148 186 

45 175 181 96 122 99 126 122 140 126 144 140 175 144 181 

50 170 176 93 119 96 123 119 136 123 140 136 170 140 176 

55 165 171 90 115 94 119 115 132 119 136 132 165 136 171 

60 160 166 88 112 91 116 112 128 116 132 128 160 132 166 

65 155 161 85 108 88 112 108 124 112 128 124 155 128 161 

70 150 156 82 105 85 109 105 120 109 124 120 150 124 156 

75 145 151 79 101 83 105 101 116 105 120 116 145 120 151 

CVIČEBNÉ ZÁZNAMY (DATA) 

SPRÁVA ZÁZNAMOV 

V režime DATA si môžete prezerať cvičebné údaje uložené pri poslednom tréningu. 

Prehliadanie cvičebných záznamov popisuje Krok 1 a 2. 

* Do pamäte je možné uložiť len informácie o poslednom tréningu. 

 

1. Vyberte režim DATA 

2. Tlačidlo slúžiace na prepínanie medzi 
uloženými parametrami: 

a. Dĺžka tréningu 

b. Doba cvičenia v cieľovej tepovej zóne 

c. Kalórie 

d. Maximálna tepová frekvencia 

e. Priemerná tepová frekvencia 

BUDÍK (ALARM) 

V režime ALARM môžete budík zapnúť/vypnúť (ON/OFF) a nastaviť čas budenia. 

Pre nastavenie budíka postupujte podľa krokov 1 – 5. 
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1. Vyberte režim ALARM. 

2. Pridržte tlačidlo na 2 sekundy. 

3a. Pričítajte jednotku / Prepínajte medzi 
možnosťami 

3b. Odčítajte jednotku / Prepínajte medzi 
možnosťami. 

4. Prejdite na nastavenie minút. 

BUDÍK ON/FF 

Pokiaľ je budík zapnutý, bude sa vo 
všetkých režimoch na displeji zobrazovať 

ikona  . 

 

 

* Zmeny v nastavení budíku sa ukladajú 
automaticky. 

STOPKY (STW) 

V režime STW sa používajú nasledujúce 3 tlačidlá. 

 

1. Na 1 sekundu sa na displeji zobrazí „STW", 
potom sa spustí režim stopiek. 

2. Start/Stop 

3. Vynulovať 

a. Medzičas 

b. Meranie 

BATÉRIA 

VAROVANIE! Batérie obsahujú chemické látky. Batériu uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade 
prehltnutia batérie vyhľadajte okamžite lekársku pomoc. 

HODINKY 

Typ batérie: CR2032 Lithium 

Životnosť batérie: Približne 1 rok (podľa toho, aké funkcie a ako často využívate). 

Výmena batérie: 

 

Odskrutkujte 4 rohové 
skrutky fixujúce kryt 
batérie. 

 

Vyberte vybitú batériu. 

 

Vložte do hodiniek 
novú lithiovú batériu 
typu CR2032 
(označenie batérie 
musí smerovať nahor). 

 

Priskrutkujte späť kryt 
batérie. 
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HRUDNÝ PÁS 

Typ batérie: CR2032 Lithium 

Životnosť batérie: Približne 1 rok (v prípade, že budete hrudný pás používať denne 1 hodinu)  

Výmena batérie: 

 

Pomocou mince demontujte 
krytku batérie - otočte ju v 
protismere hodinových ručičiek. 

 

Vložte do hrudného pásu novú 
lítiovú batériu typu CR2032 
(označenie batérie musí 
smerovať nahor). 

 

Zaskrutkujte späť krytku 
batérie. 

 
* Dávajte pozor, aby z krytky batérie nevypadol tesniaci krúžok. 

Pri neodbornej výmene batérie môže ľahko dôjsť k poškodeniu hodiniek/hrudného pásu. Preto 
odporúčame, aby ste sa pri výmene batérie obrátili na predajcu alebo hodinárstvo.  

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

NA DISPLEJI SA NEZOBRAZUJE TEPOVÁ FREKVENCIA 

• Hrudný pás nie je správne nasadený. 

• Snímače tepu na hrudnom páse nie sú dostatočne navlhčené - skúste ich znova navlhčiť. 

• Odporúčame, aby boli snímače tepu v priamom kontakte s pokožkou. 

 

SNÍMANIE TEPOVEJ FREKVENCIE SA PRERUŠUJE ALEBO SA SAMO ZASTAVÍ 

• Príčinou môže byť príliš slabá batéria v hrudnom páse. 

• Zdroje elektromagnetického poľa (napr. počítače, sieťové káble a pod.) Môžu narušovať 

prenos signálu medzi hrudným pásom a hodinkami. 

ZVUKOVÁ SIGNALIZÁCIA NEUSTÁVA 

• Ak je aktivovaná funkcia pre indikáciu tepovej zóny, bude sa zvuková signalizácia ozývať tak 

dlho, kým sa bude aktuálny tep pohybovať mimo interval cieľovej tepovej zóny. 

ZAMRZNUTIE DISPLEJA 

• Príčinou môže byť statická elektrina alebo nedávna výmena batérie - v tomto prípade stlačte 

naraz všetky 4 tlačidlá a obnovíte tak továrenské nastavenia športtestera. 

ÚDRŽBA 

• Športtester nevystavujte silným otrasom, prachu, vlhkosti ani extrémnym teplotám. 

• Neopatrné či hrubé zaobchádzanie môže narušiť presnosť merania alebo spôsobiť skrátenie 
životnosti športtestera, poškodenie batérie alebo deformáciu dielov. 

• Pravidelne umývajte hodinky čistou vodou. Nahromadené nečistoty môžu narušiť príjem 
signálu z hrudného pásu. 

• Na čistenie nepoužívajte abrazívne alebo chemické čistiace prostriedky - mohlo by dôjsť k 
poškrabaniu plastových častí alebo ku korózii elektronického obvodu. 

• Nesnažte sa športtester akokoľvek upravovať či prerábať - môže dôjsť k poškodeniu senzorov 
a na tieto poškodenia sa nevzťahuje záruka.  



11 

 

ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU 

HODINKY 

Vodotesnosť: Pri správnom používaní sú 
hodinky vodotesné až do hĺbky 30 metrov. 
Ak sú hodinky mokré/pod vodou, 
nestláčajte tlačidlá - naruší sa 
vodotesnosť a hodinky sa pokazia. 

Prevádzková teplota: -5°C až +50°C 

Použité materiály: 

Sklíčko: akrylátové 
Telo: Akrylonitril-butadien-styren (ABS) 
Tlačidlá: Akrylonitril-butadien-styren 
(ABS) / Polyuretán 
Pracka: Nerezová oceľ 
Krúžok sklíčka: Nerezová oceľ 
Kryt batérie: Nerezová oceľ 
Remienok: Polyuretán 

Rozsah tepovej frekvencie: 30 – 240 
tepov/min. (BPM)  

HRUDNÝ PÁS 

Vodotesnosť: Pri správnom používaní je 
hrudný pás vodotesný do hĺbky 10 
metrov. Po každom použití hrudný pás 
osušte. 

Prevádzková teplota: -5°C až +50°C 

Použité materiály: 

Telo: Akrylonitril-butadien-styren (ABS) 
Opasok: Polyuretán (elastický) 
 

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

Po uplynutí životnosti prístroja alebo v prípade, že by ďalšia oprava už bola ekonomicky nevýhodná, 
sa výrobku zbavte v súlade s miestnymi predpismi a šetrne k životnému prostrediu. Výrobok odneste 
na najbližšie zberné miesto k tomu určené. 

Predpisovou likvidáciou pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomôžete prevencii 
negatívnych dopadov na životné prostredie, prípadne na ľudské zdravie. Ak si nie ste istý, konzultujte 
vec s miestnymi príslušnými zodpovednými orgánmi, aby nedošlo k porušeniu predpisov a následne k 
sankcii. 

Batérie nevhadzujte do bežného odpadu, ale odovzdajte na miesta zaisťujúce recykláciu batérií. 

 

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, 
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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 

• 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: 

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

 
 

 

 


