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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

• Prečítajte si celý manuál. Pred každým použitím prístroja vykonávajte zahrievacie cviky. 

• O cvičebnom programe sa poraďte s lekárom a nechajte si vykonať komplexné lekárske 
vyšetrenie. Ak začnete počas cvičenia pociťovať nevoľnosť, oddýchnite si a pred ďalším 
tréningom sa poraďte s lekárom. 

• Predchádzajte poraneniam svalov a pred každým tréningom sa riadne rozcvičte (pozri „Cviky 
pre zahriatie organizmu"). 

• Skladujte prístroj v interiéri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Prístroj postavte na rovný 
povrch, najlepšie na podložku chrániacu podlahu či koberec pred poškodením. Pre montáž aj 
cvičenie zaistite okolo celého prístroja dostatok voľného miesta. 

• Vykonávajte pravidelné kontroly utiahnutia spojovacieho materiálu a celkového stavu prístroja. 
Prístroj používajte iba v prípade, že je úplne v poriadku a plne funkčný. 

• Dávajte pozor, aby ste sa neporanili o pohyblivé diely a kĺbové spoje. 

• V blízkosti prístroja sa nesmú pohybovať deti ani domáce zvieratá. Cyklotrenažér je určený 
len pre dospelé osoby. 

• Prístroj nesmú používať osoby s hmotnosťou väčšou ako 150 kg. Pri väčšom zaťažení hrozí 
riziko úrazu. 

• Pokiaľ začne prístroj vydávať neobvyklý hluk, prestaňte ho používať a opravte poruchu. 

• Z bezpečnostných dôvodov nikdy nesiahajte bezprostredne po skončení tréningu na záťažové 
koleso. 

• Žiadne z nastavovacích prostriedkov by nemalo byť ponechané tak, aby vyčnievalo, mohlo by 
prekážať v pohybe užívateľa. 

• Voľne stojace zariadenie musí byť inštalované na stabilnej a rovnej ploche. Okolo zariadenia 
nechajte voľný priestor  min. 0,6 m kvôli bezpečnosti. 

• Nadmerné alebo nesprávne cvičenie môže spôsobiť poškodenie zdravia. 

• Kategória cyklotrenažéra - HC (podľa normy STN EN ISO 20957) určené pre domáce použitie. 
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ZOZNAM DIELOV 

Označenie Názov dielu Počet kusov 

1 Hlavný rám 1 

2 Predný nosník 40x80x2T 1 

3 Zadný nosník 40x80x2T 1 

4 Predstavec 40x80x2T 1 

5 Sedlovka 40x80x2T 1 

6 kormidlo Ø32x2T 1 

7 Držiak sedla 1 

8 Vodiaca vložka 50x100x100mml 2 

9 Sedlo VL-6100 1 

10 Záťažové koleso Ø468 1 

11 Hnacie koleso Ø260 s osou 1 

12 Remeň 1590 PK5 1 

13R Kryt remeňa – pravá hlavná časť 1 

13L Kryt remeňa – ľavá hlavná časť 1 

15R Kryt remeňa – pravá vnútorná časť 1 

15L Kryt remeňa – ľavá vnútorná časť 1 

17 Bočná krytka hlavného rámu 1 

18R Pravá kľuka 1 

18L Ľavá kľuka 1 

19 Plastová krytka matice 2 

20R Pravý pedál JD-304V-R 1 

20L Ľavý pedál JD-304V-L 1 

21 Upínač M16x26 2 

22 Upínač M10x20 1 

23 Ručná skrutka M10x28 1 

24 Kontramatica M10 1 

25 Podložka 19.5x38x2T 1 

26R Plastová krytka brzdovej čeľuste – pravá 1 

26L Plastová krytka brzdovej čeľuste – ľavá  1 

27 Držiak brzdovej čeľuste 20x20x1.4T 1 

28 Magnetická brzdová čeľusť 1 

29 Os regulátora záťaže 1 

30 Krytka na stĺpik regulátora záťaže 1 

31 Obojstranne zahnutá upínacia doštička – obdĺžniková 2 

32 Perová podložka 1 
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33 Samoistiaca matica M6 2 

34 Samoistiaca matica M8 2 

35 Klobúčiková matica M10 4 

36 Vratová skrutka M10x55 4 

37 Podložka 10x19x1.5T 6 

38 Šesťhranná matica M10x6T 4 

39 Imbusová skrutka M8x38 2 

40 Pružina Ø2.6x18 1 

41 Napínacia skrutka Ø6x60 1 

42 Pružina Ø1.5x9 1 

43 Dekoračný krúžok pod kľuku 2 

44 Matica s nákružkom M12x1.5x10.4T 4 

45 Imbusová skrutka M8x12 3 

46 Podložka 10x29x2T 2 

47 Vrut M5x12 5 

48 Držiak na fľašu 1 

49 Skrutka M5x10 2 

50 Krížová skrutka M3x10 2 

51 Oceľový vymedzovací valček Ø12x17x9 1 

52 Vrut M4.5x15 2 

53 Vrut M4.2x10 13 

54 Šesťhranná skrutka M6x35 1 

55 Vodiaci držiak záťažového kolesa 1 

56 Samoistiaca matica M10x9T 2 

57 Oceľový dištančný krúžok Ø25.1x32x10T 1 

58 Oceľové ložisko 6005-2RS 2 

59 Segerova podložka Ø20 2 

60 Segerova podložka Ø25 1 

61 Vodiaca kladka 1 

62 Vlnitá podložka 27x34x0.3T 1 

63 Plastová podložka 10x20x2T 2 

64 Priechodka Ø17 1 

65 Oceľová istiaca objímka Ø10.3x15x8T 1 

66 Os záťažového kolesa Ø20x155mm 1 

67 Vlnitá podložka 21x27x0.3T 1 

68 Podložka 20.5x25x0.5T 1 

69 Šesťhranná skrutka M10x32 1 

70 Nylonová matica M10x6T 2 
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71 Plastová vymedzovacia vložka Ø12.8x21.4x6.7T 4 

72 Plastový dištančný valček Ø7.9x12.7x23.5mm 2 

73 Fixačná doštička 2 

74 Nožička M10x25 4 

75 Krytka nosníka Ø76 4 

76 Transportné koliesko Ø70 2 

77 Regulátor záťaže M10 1 

78 Krížová skrutka M5x15 2 

79 Skrutka M5x10 2 

80 Vrut M4.5x25 5 

81 Plastová krytka pod predstavec 1 

82 Podložka 12x24x1.5T 2 

83 Podložka Φ5 2 

84 Plastová trubica 1 

85 Podložka 10x16x1.5T 1 

86 Plastová dištančná podložka 34.8x34.8x6T 1 

87 Oválny kryt 1 

88 C krúžok Ø17 1 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁRADIE 

 

(23) Ručná skrutka M10x28 – 1 kus 

 

(25) Podložka 19.5x38x2T – 1 
kus 

 

(46) Podložka 10x29x2T – 
2 kusy 

 

(35) Klobúčiková matica M10 – 4 
kusy 

 

(24) Kontramatica M10 – 1 kus 

 

(37) Podložka 10x19x1.5T 
– 4 kusy 

 

(22) Upínač M10 – 1 kus 

 

Maticový kľúč 14mm, 17mm – 1 
kus 

 

(36) Vratová skrutka 
M10x55 – 4 kusy 

 

Maticový kľúč + krížový skrutkovač 
– 1 kus 

 

Maticový kľúč 13mm, 15mm – 1 
kus 
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NÁKRES 
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MONTÁŽ 

KROK 1 

(36) Vratová skrutka M10x55 

2 kusy 

(37) Podložka 10x19x1.5T 

2 kusy 

(35) Klobúčiková matica M10 

2 kusy 

 

 

KROK 2 

(36) Vratová skrutka M10x55 

2 kusy 

(37) Podložka 10x19x1.5T 

2 kusy 

(35) Klobúčiková matica M10 

2 kusy 
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KROK 3 

(21) Upínač M16x26 – 1 kus 

 

KROK 4 

(23) Ručná skrutka 
M10x28 

1 kus 

(46) Podložka 
10x29x2T 

1 kus 

(25) Podložka 
19.5x38x2T 

1 kus 

(24) Kontramatica M10 

1 kus 
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KROK 5 

 

KROK 6 

(46) Podložka 10x29x2T 

1 kus 

(22) Upínač M10x20 

1 kus 
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KROK 7 

 

KROK 8 

(78) Krížová skrutka M5x15 – 2 kusy 
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OVLÁDANIE 

Regulácia záťaže 

Pre zvýšenie záťaže skrutkujte regulátorom v smere hodinových ručičiek, pre zníženie záťaže 
skrutkujte regulátorom v protismere hodinových ručičiek. 

 

Bezpečnostná brzda 

Pre okamžité zastavenie záťažového kolesa zatlačte zhora na regulátor záťaže. 

 

POUŽÍVANIE SPD PEDÁLOV 

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY 

! VAROVANIE: Predchádzajte vzniku zraneniam dodržaním nasledujúcich pokynov: 

• Nášľapné SPD pedále sú konštruované tak, že si ich musí užívateľ sám odopnúť. Nie sú 
navrhnuté tak, aby sa automaticky uvoľnili napr. v prípade pádu. Ide o bezpečnostné 
opatrenie, ktoré má chrániť užívateľov pred stratou rovnováhy a následnými pádmi z 
trenažéra v dôsledku neočakávaného odopnutia pedálov. 
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• Používajte iba kompatibilné SPD tretry. Iné typy cyklistickej obuvi nemusia ísť z pedálov 
uvoľniť, alebo sa naopak môžu neočakávane odopínať. 

• Pred prvým použitím trenažéra sa najskôr oboznámte s technikou pripínanie/odopínanie 
zarážok, tzv. kufrov (na tretrách) k pedálom. 

• Trenažér používajte až potom, čo si nacvičíte zapínanie o odopínanie tretry k pedálu tak, aby 
vám to nerobilo žiadne ťažkosti a bolo to pre vás automatické. 

• Pred použitím trenažéra si na pedáloch nastavte vyhovujúci stupeň predpätia. 

• Vykonávajte pravidelné kontroly, či nedošlo k opotrebovaniu kufrov a v prípade potreby ich 
vymeňte. Po výmene kufrov vždy skontrolujte predpätie pedálov. Zanedbanie riadnej údržby 
cyklistickej obuvi a kufrov môže viesť k ťažkostiam pri zapínaní/vypínaní tretier alebo k 
nedostatočnej fixácii, čo môže mať za následok vznik zranenia. 

• Pred začatím montáže výrobku si prečítajte celý manuál. Akýkoľvek uvoľnený či poškodený 
diel môže spôsobiť vznik zranenia. 

• S prípadnými otázkami týkajúcimi sa správneho použitia pedálov sa obráťte na svojho 
predajcu. 

• Prečítajte si celý manuál a uschovajte si ho pre prípad ďalšej potreby. 

S VYŠŠIE UVEDENÝMI POKYNMI MUSIA BYŤ OBOZNÁMENÍ VŠETCI UŽÍVATELIA TRENAŽÉRA 

Pri nedodržaní bezpečnostných pokynov hrozí, že sa počas cvičenia tretry neočakávane odopnú z 
pedálov a následkom môže byť vznik vážnych zranení. 

POZNÁMKA: Pred použitím cyklotrenažéra sa uistite, že nie sú kĺbové ani žiadne iné spoje uvoľnené. 
Pokiaľ nie je chod pedálov plynulý alebo cítite akékoľvek iné problémy, prestaňte trenažér používať a 
skontrolujte jeho stav. 

! VAROVANIE: Kufre musia smerovať dopredu, inak ich nemožno do pedálov upevniť a mechanizmus 
nebude funkčný. 

PRINCÍP UPÍNACIEHO MECHANIZMU 

NEDODRŽANIE NASLEDUJÚCICH POKYNOV MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZRANENIA 

A. UPNUTIE TRETRY DO PEDÁLA 

Zhora zasuňte kufor na tretre do pedála a zatlačte ho smerom dopredu. 

 

B. ODOPNUTIE TRETRY Z PEDÁLA 

Kufor možno odopnúť vytočením päty smerom do ktorejkoľvek strany. 

Poznámka: Techniku odopínania tretry je potrebné si nacvičiť, aby ste vedeli, aký sklon a silu 
pre odopnutie použiť. 
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Pokyny k montáži kufrov: 

C. Pomocou klieští alebo podobného náradia odstráňte z podrážky tretry gumený chránič a 
odhaľte montážne diery. 

Poznámka: Pri niektorých typoch obuvi nie je tento krok vyžadovaný. 

 

a. Gumový chránič montážnych dier 

b. Cyklistická tretra (SPD systém) 

D. Vyberte z topánky vložku a umiestnite na oválne fixačné otvory plochú maticu. 

Poznámka: Pri niektorých typoch obuvi nie je tento krok vyžadovaný. 

 

a. Plochá matica 

b. Vložka 

 

E. Na spodnú stranu podrážky umiestnite kufor a umiestnite do neho podložku pod skrutky. Oba 
kufre sú kompatibilné s pravým i ľavým pedálom. Provizórne pripevnite kufre pomocou 
fixačných skrutiek. Špička kufra musí smerovať k špičke tretry. 

 

a. Imbusový kľúč, veľ. 4mm 

b. Fixačné skrutky 

c. Podložka pod skrutky 

d. Kufor 

F. POLOHA KUFROV 



16 

 

Kufre možno posunúť dopredu/dozadu v rozsahu 20 mm a do strán v rozsahu 5 mm. Najskôr 
upevnite provizórne kufre do stredovej polohy a skúšajte každú tretru zvlášť pripínať/odopínať 
z pedálov. Postupne nastavte kufre do optimálnej pozície. 

Akonáhle nájdete optimálnu pozíciu kufrov, utiahnite fixačné skrutky napevno pomocou 4 mm 
imbusového kľúča. 

 

G. NASTAVENIE PREDPÄTIA 

Stupeň predpätia sa nastavuje prostredníctvom regulačnej skrutky. Na každom pedále je 
jedna regulačná skrutka, nachádzajúca sa na bočnej strane upínacieho mechanizmu.  

Predpätie nastavte v závislosti na znázornených indikátoroch a počte otočenia skrutkou. 
Ak je predpätie nastavené na maximum/minimum, už ďalej skrutku neuťahujte/nepovoľujte. 

Poznámka: Z bezpečnostných dôvodov sa uistite, že je predpätie riadne nastavené na oboch 
pedáloch. Predídete tým neočakávanému odopnutiu tretry. 

Stupeň predpätia by mal byť na ľavom i pravom pedále rovnaký. V opačnom prípade môže 
mať užívateľ s pripínaním/odopínaním tretry problémy. 

 

Výmena kufrov: 

Vplyvom používania sa kufre opotrebovávajú a je potrebné vykonávať ich pravidelnú výmenu. Výmena 
by mala nastať v prípade, že sa tretry ťažko odopínajú, alebo ak ich je možné odopnúť z pedálov 
oveľa ľahšie než predtým. 

SPRÁVNE DRŽANIE TELA  

Pri tréningu môžete buď udržiavať vzpriamenú pozíciu, alebo si môžete oprieť predlaktia o riadidlá. 
Počas šliapania by ste nemali dolné končatiny prepínať. Pri úplnom zošliapnutí pedála by mala byť 
noha mierne pokrčená v kolene. Hlavu udržujte v rovine s chrbticou, minimalizujete tak bolestivosť 
krčného svalstva a horných chrbtových svalov. Vždy šliapte plynulo a rytmicky. 
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ÚDRŽBA 

Čistenie 

Prístroj môžete čistiť pomocou mäkkej handričky a jemných čistiacich prostriedkov. Na plastové časti 
nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Po každom použití zotrite z prístroja 
pot. Raz do týždňa skontrolujte, či sú všetky skrutky a oba pedále riadne pritiahnuté. 

Skladovanie 

Prístroj skladujte na čistom a suchom mieste, ku ktorému nemajú prístup deti. 

Pokyny k nanášaniu tesniacej pasty 

Pred nanesením tesniacej pasty daný diel najskôr riadne očistite. Po aplikácii tesniacej pasty počkajte 
aspoň 12 – 24 hodín. Prístroj nepoužívajte, kým pasta úplne nezaschne. 

RIEŠENIE PROBLÉMOV 

Prístroj je nestabilný 

Stabilizujte ho pomocou skrutkovacích vstavaných nožičiek na zadnom a prednom nosníku. 

Pri použití vydáva cyklotrenažér neobvyklý hluk 

Nadmerný hluk môžu zapríčiniť povolené skrutky. Skontrolujte, či sú všetky skrutky riadne pritiahnuté. 

CVIKY PRE ZAHRIATIE ORGANIZMU 

PRETIAHNUTIE KVADRICEPSU 

Pre lepšiu rovnováhu sa oprite jednou rukou o stenu. Postavte sa na pravú 
nohu, ľavú pokrčte v kolene a snažte sa pritiahnuť pätu ľavej nohy čo 
najbližšie k zadku. V krajnej polohe zotrvajte 15 sekúnd a opakujte cvik na 
druhú nohu. 

 

PRETIAHNUTIE VNÚTORNEJ STRANY STEHIEN 

Sadnite si na podlahu a pokrčte nohy v kolenách tak, aby sa Vaše chodidlá 
dotýkali. Snažte sa tlačiť chodidlá čo najbližšie k panve a lakťami tlačte kolená 
smerom dole k podlahe. V krajnej polohe zotrvajte po dobu 15 sekúnd. 

 

PRITIAHNUTIE K PALCOM 

Pomaly sa predkloňte, pozvoľna spúšťajte chrbát a ramená smerom dole po 
palce. V krajnej polohe zotrvajte po dobu aspoň 15 sekúnd. 

 

PRETIAHNUTIE KOLENNÝCH ŠLIACH 

Sadnite si a napnite pravú nohu. Chodidlo ľavej nohy pritiahnite k vnútornej 
strane stehna pravej nohy. Snažte sa pritiahnuť hornú polovicu tela čo 
najbližšie k palcu pravej nohy. V krajnej polohe zotrvajte po dobu 15 sekúnd. 
Opakujte cvik na obe nohy.  
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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 

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: 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 
kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale 
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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: 
 

 

 

 

 

 

 


