
NÁVOD NA POUŽITIE – SK 

Nafukovacie lode pre voľný čas a rybárčenie 

 

IN BT-88820 Nafukovací čln Aqua Marina Motion 

IN BT-88823 Nafukovací čln Aqua Marina WildRiver s motorom 
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ÚVOD 

Ďakujeme vám za to, že ste si zvolili Aqua Marina Kajaky 

 

Zamilujete si naše nafukovacie rekreačné a rybárske člny. Každý  Aqua Marina®  nafukovací čln sa dá 

jednoducho nafukovať a vyfukovať, bez zložitého uskladnenia a starostlivosti ako o iné člny.  Zvoľte si 

ten váš  z rozsiahlej selekcie nafukovacích raftovacích alebo rybárskych člnov, každý z nich je 

kombinovaný členitou konštrukciou s komfortom a vymoženosťami ktoré sú synonymom s  Aqua 

Marina reputáciou pre vynikajúcu kvalitu. 

 

 

Tento návod bol vytvorený, aby vám pomohol dosiahnuť dlhodobé bezpečné používanie a radosť z Aqua 

Marina výrobkov.  

VŠEOBECNÉ  INFORMÁCIE  

Bezpečnosť 

 

V návode na použitie ako je tento je nemožné dať dostatočný priestor pre úplne oboznámenie 

s bezpečnosťou platnou pre vodné športy. 

Skontrolujte bezpečnostné pravidlá vo vašom okolí a /alebo tréning ak je to potrebné.  Informujte sa 

ohľadne miestnych predpisov a nebezpečenstiev ohľadne plavby loďou a/alebo iných vodných aktivít.  

Je vašou zodpovednosťou aby ste si boli vedomí všetkých bezpečnostných predpisov.  Pre všetky vodné 

športy platí, že by ste mali byť dobrým plavcom. Pri vodných športoch a pre plavcov platí, že by nemali 

ísť člnkovať sami. Odporúčame vám, aby ste nečlnkovali sami bez ďalšieho doprovodu.  

 

UDRŽUJTE PROSÍM TENTO NÁVOD NA POUŽITIE NA BEZPEČNOM MIESTE A POSUŇTE HO 

NOVÉMU MAJITEĽOVI AK BUDETE PREDÁVAŤ TOTO ZARIADENIE. ZAZNAMENAJTE SI 

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO LODE A TRUPU (HIN) KTORÉ JE NAPÍSANÉ NA TRUPE LODE 

A V NASLEDUJÚCOM OKIENKU. 

 

CN-ORP 
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Obrázok .č1 

 

 

CERTIFIKÁCIA VÝROBKU 

Am Kajaky spĺňajú požiadavky podľa normy ISO 6185 medzinárodnej organizácie pre normy. 

ODPORÚČANIA VÝROBCU 

Celkový počet osôb a celková váha by nemala prekročiť limity ktoré sú vytlačené na kajaku. Prezrite si 

prosím nálepku na trupe lode (obr.1) pre aktuálne hodnoty vášho výrobku.  

                                                                                         

1. 94/25/EC upravené smernicami 

2003/44/EC kategória dizajnu lodí 

2. Krajina pôvodu 

3. Maximum osôb 

4. Maximálna odporúčaná kapacita nákladu                                                                                                                   

5. Odporúčaná cvičiaca záťaž od výrobcu 

6. Identifikačné číslo trupu lode (HIN) 

7. Názov a adresa výrobcu 

8. Maximálna sila motora 

Bezpečnostný zoznam a bezpečnostné upozornenia 

● zariadenie nie je určené na záchranu životov 

● nie je určené pre používanie deťmi bez dozoru dospelej a zodpovednej osoby 

● vždy používajte schválenú osobnú nafukovaciu vestu (záchranná vesta) 

● nepreťažujte zariadenie 

● nikdy neťahajte za lano vaše zariadenie z iného zariadenia alebo auta 

 ● nepoužívajte vo vode kde sa nachádza sutina a prekážky 

● nepoužívajte tento pri silnom vetre, otvorenej búrlivej vode a pri prílive alebo odlive 

● vždy sa dopredu oboznámte s vodnou plochou kde plánujete člnkovať 

● nikdy sa nepotápajte alebo neskáčte z lode priamo do vody 

● nikdy nenechávajte čln v blízkosti vody ak ho práve nepoužívate  

● poznajte a postupujte podľa lokálnych bezpečnostných vodných pravidiel a lodných predpisov 
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● používajte toto zariadenie iba v chránených vodách 

●  nepoužívajte tento výrobok ak ste pod vplyvom alkoholu alebo drog 

● dbajte o to, aby ste príliš nenafukovali čln 

 

ŠPECIFIKÁCIA A VZHĽAD NAFUKOVACÍCH ČLNOV 

Špecifikácie 

 

 

Model lode Kategória Veľkosť Tlak 

vzduchu 

Počet 

vzduchových 

ventilov 

Max. počet 

pasažierov 

Max. 

náklad 

Max. 

povolený 

výkon 

Čistá váha 

(loď) 

BT-88820 

 /88821 

 

D 2.55x1.25m 

 (8'6"x4'2") 

 

0.04psi 

-0.58bar 

 

2+1 2 (alebo 

1+2) 

185 kg 500 W 9/12 kg 

BT-88822 

 /88823 

 

D 2.83x1.52m 
 (8'6"x4'2") 

 

0.04psi 

-0.58bar 

 

2+2 2+2 225 kg 500 W 9,5/12,5 kg 

 

 

Štandardné vybavenie 

 

Model Taška na 

uskladnenie 

Hliníková 

veslovacia sada 

Nožná 

pumpa 

Sada na 

opravu 

Nafukovacie 

sedadlo 

Elektrický 

motor T-18 

BT-88820 

 

1 ks 1 pár 1 ks 1 sada 1 ks --------------------- 

BT-88821 

 

1 ks 1 pár 1 ks 1 sada 1 ks 1 ks 

BT-88822 

 

1 ks 1 pár 1 ks 1 sada 2 ks -------------------- 

BT-88823 

 

1 ks 1 pár 1 ks 1 sada 2 ks 1 ks 
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Poznámka :Výkresy a fotky sú iba pre ilustračné účely. Aktuálne výrobky sa môžu od fotiek 

odlišovať. Nezodpovedá mierke.  

 

1 

1 

2 2 

3 

11 

9 

1 Oblúková prenášacia 

rúčka 

 

2 Úchopný povraz okolo 

celého člna 

 

3 Nafukovací vankúš sedadla 

4 Nafukovacia nosníková 

podlaha 

 

5 Držiak vesla 

 

6 Držiak vesla 

 

7 Hliníkové veslo 

 

8 Nafukovací ventil 

 

9 Konektor elektrického 

motora 

 

10 Boston skrutkový ventil 

 

11 Držiak rybárskeho 

prútu 

(iba pre model „divoká 

voda“) 

 

12 Vak na motor alebo taška 

pre doplnky (iba pre model 

„divoká voda“) 
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INŠTRUKCIE PRE MONTÁŽ 

 

Vybaľte čln 

Vyberte si hladký a čistý povrch pre vybalenie kajaku, 

aby sa nafukovacie komory mohli ľahko naplniť.  

BOSTON SKRUTKA PRE OVLÁDENIE VENTILOV 

Postupujte podľa inštrukcií pre ovládanie ventilov a pre správne nafúknutie lode a vypustenie vzduchu 

lode. 

1. Koncovka dvojitého ventilu (ventilu povolia dostať vzduch dnu, nie von). (Obr.1) 

2. Koncovka pre rýchle vyfúknutie. (obr.2) 

3. Odskrutkovacia koncovka dvojitého ventilu. (Fig.3) 

4. Vložte vonkajšiu koncovku vzduchovej pumpy a začnite s nafukovaním. (obr.4) 

5. Pre vyfúknutie, odskrutkujte rýchlo - vyfukovaciu koncovku. (obr.5) CAUTION: Dvojitý ventil 

nepracuje ak je koncovka vybratá. Nesmiete odskrutkovať túto koncovku, pokiaľ je loď vo vode. 

obr.1/2    obr.3      obr.4       obr.5 

 

Ovládanie pre nafukovacie ventily 

1. Otvorte vonkajšiu koncovku a potiahnite aby ste mohli plne vytiahnuť ventil. (obr.1) 

2. Pripojte vhodný koniec adaptéra pre nafukovanie s pumpou. Vložte pumpu a začnite pumpovať.  

(obr.2) 

3. Keď loď bude plne nafúknutá, jemne otočte objímku adaptéra doprava počas toho ako budete 

vyťahovať pumpu z ventilu.(obr.3) 

4. Vytiahnite adaptér a uzavrite vonkajší stoper.  Ventil by mal byť zatlačený dovnútra. (obr.4) 

Obr.1    obr.2      obr.3      obr.4 
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KROKY PRE NAFÚKNUTIE 

  

1. Nafúknite komory a postupujte podľa čísiel ktoré sú označené na ventiloch. Je veľmi dôležité aby ste 

postupovali presne podľa číslovania, nedodržanie číselného poradia môže mať za následok nesprávne 

nafúknutie lode.  

2. Nafúknite podlahu až pokiaľ nebude na dotyk pevná, ale NIE príliš tvrdá. 

3. Nafúknite trup lode. Nafúknite každú komoru až pokiaľ nebude na dotyk pevná, ale NIE príliš tvrdá.  

 

Poznámky: 

Teplota vzduchu a poveternostné podmienky môžu ovplyvniť vzduchový tlak nafukovacích výrobkoch.  

V chladnom počasí môže výrobok stratiť určitý tlak z dôvodu toho, že vzduch sa zmršťuje. Ak sa toto 

stane, budete musieť dofúknuť čln.  V horúcom počasí môže zase vzduch pribúdať.  Budete musieť 

vypustiť nejaký vzduch z lode z dôvodu pretlaku vzduchu.  

• Používajte iba schválené  Aqua Marina® nafukovacie pumpy. 

• Nikdy nepoužívajte motorové pumpy s vysokým tlakom ktoré by mohli viesť k pretlaku . Loď 

nafukujte iba so studeným vzduchom.  

• Slabé alebo prílišné nafúknutie môže viesť k bezpečnostným hazardom.  

• Nikdy nestojte na lodi počas jej fúkanie a tak isto na loď nepokladajte žiadne predmety keď loď 

nafukujete. 

• Nikdy neotvárajte koncovku vzduchového ventilu počas používania lode. 

• Presvedčte sa, že je ventil správne uzavretý pred tým ako začnete  

používať loď. 

 

Použitie držiaka rybárskeho prútu 

 

• Zasuňte koncovku cez koniec rybárskeho prútu. 

• Vložte rybársky prút do držiaku. 

  

Elektrický  motor T-18 inštalácia (pre BT-88821/88823 iba) 

Uvoľnite malý nastaviteľný napínaciu objímku z elektrického motora 

Vložte oceľovú trubicu do vrchnej a spodnej spojky zadnej časte lode. 

Nastavte tak, aby motor správne a pevne zapadol na miesto Upevnite napínaciu objímku a utiahnite ho. 

 

 

 

 

 

End Cap 

Rybársky prút 

koncovka 

Držiak prútu 
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MONTÁŽ VESLA 

1. najskôr vložte“ tyč A” cez veslovým uzáverom 

2. Vložte “tyč A” s kolíkom dovnútra  “tyče B” s lopatkou smerom von (od vody). 

3. Dva krát skontrolujte a presvedčte sa, že záložný krúžok je na druhej strane konca  “tyče A”, 

z vnútornej strany lode. 

4. Ak nie sú veslá používané zabezpečte veslá a umiestnite ich do držiakov vesiel ktoré sú umiestnené na 

každej strane lode. 

 

 

 

 

STAROSTLIVOSŤ O VÝROBOK A USKLADNENIE 

 

Čln je vyrobený z najkvalitnejších materiálov, ktoré podliehajú norme ISO 6185 . 

Zmeny na konštrukcii lode môže ohroziť vašu vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných členov na lodi 

a obmedziť záruku! 

Dá to iba veľmi málo námahy a práce, aby ste udržali váš kajak v dobre kondícii po mnoho rokov.  Po 

ukončení plavby vyčistite váš kajak aby ste zabránili poškodeniu od piesku alebo od blata, slanej vody 

alebo vplyvom slnka. Väčšina špiny môže byť odstránená so záhradnou hadicou, špongiou a jemným 

mydlom.  Pred tým, ako uskladnite kajak sa presvedčte, že je kompletne vysušený. Používajte minimum 

čistiacich prostriedkov, nevypúšťajte použité chemikálie do vody a ak sa dá, čistite váš čln na suchej 

zemi.  

• Presvedčte sa, že výrobok je kompletne suchý pred jeho uskladnením. 

• Výrobok je možné uskladniť aj v nafúknutom stave, ale nesmiete naň klásť žiadne ťažké alebo ostré 

predmety. Zavesenie člnu sa neodporúča. 

• Otvorte všetky vzduchové ventily a vyfučte kompletne celý kajak. Vyberte všetky doplnky z kajaku, 

sedadlá a veslá.  

•Preložte koniec prednej strany člnu dva krát do stredu kajaku pevne a vytlačte prebytočný vzduch, 

opakujte rovnaký postup aj na zadnú časť člnu. Taška pre uskladnenie kajaku je navrhnutá tak, aby vám 

umožnila vložiť do nej zložený kajak čo najjednoduchšie s minimálnym skladaním.  Prezrite si nižšie 

uvedený obrázok pre čo najlepšie poskladanie člnu: 

 

 

 

 

Kolík 

Tyč B 

Zálohový krúžok 

B 

A 
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• Najlepšie uskladnenie je v suchej miestnosti. Presvedčte sa, že sta kajak ochránili od hlodavcov a iných 

škodcov ktoré by mohli poškodiť látku a gumu na kanoe.  

• Uskladňujte výrobok a doplnky v suchej miestnosti s teplotou medzi 0 stupňami po 40 stupňov Celzia.  

 

HĽADANIE ÚNIKU VZDUCHU A OPRAVA 

 

Ak sa vám zdá, že váš čln je trochu mäkký, nemusí to byť kvôli tomu, že by fučal. Ak bola loď nafúknutá 

počas dňa napríklad pri teplote 32°C (90°F) , teplota vzduchu počas noci mohla klesnúť na  25°C . 

Chladnejší vzduch môže oslabiť tlak na trupe lodi, čo sa môže prejaviť nasledujúce ráno. Ak neboli 

väčšie teplotné výkyvy, budete musieť prezrieť čln, či niekde nefučí: 

• Prezrite si pozorne váš čln tak, že sa postavíte niekoľko krokov od člna. Prevráťte ho na ruby 

a skontrolujte čln aj z vonkajšej strany.  Akékoľvek väčšie úniky vzduchu by mali byť voľne viditeľné.  

• Ak si myslíte, že viete kde je únik vzduchu, použite mix prípravku na umývanie riadov a vody, mix 

dajte do fľaše so sprejovou hlavou a nasprejujte na podozrivú oblasť. Akýkoľvek únik vzduchu 

vyprodukuje bubliny ktoré vám presne ukážu miesto odkiaľ uniká vzduch.  

• Skontrolujte ventily pre únik vzduchu, ak je to potrebné nasprejujte vodu okolo ventilu a ventilovej 

základne.  

 

Malé opravy 

 

Neúmyselné prepichnutia môžu byť opravené použitím priloženou vinylovou opravnou sadou. Môžete si 

dokúpiť dodatočné PVC alebo silikónové lepidlo pre opravu kempingových matracov, stanov alebo 

obuvi z vášho miestneho obchodu pre opravu vašej lode. Prezrite si prosím inštrukcie ako zalepiť 

poškodené miesto. 

 

 

 

 

1 3 
2 
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1. Vyčistite a vysušte poškodené miesto. Výrobok kompletne vyfučte.  

2. Vystrihnite alebo vyreže kúsok náplasti a po okrajoch nechajte asi o ¼ navyše ak je diera. Vždy 

vystrihujte okrúhlu náplasť, nenechávajte štvorcové rohy. 

    3. Presvedčte sa, že je opravená oblasť kompletne suchá. 

4. Naneste dostatok lepidla na vinylovú náplasť a taktiež aj na postihnutú oblasť výrobku. 

5. Umožnite aby lepidlo schlo aspoň 2 až 3 minúty, alebo dokiaľ lepidlo neuschne.  

6. Priložte náplasť na výrobok, použitím palca alebo iného prstu, zatlačte na celú plochu náplasti. 

Presvedčte sa, že sú rohy zatlačené dole po celom priemery.  

7. Výrobok nechajte sušiť minimálne po dobu 12-tich hodín pred tým, ako ho nafúknete a budete ho 

používať.  

ZÁRUKA 

 

• K0 kajaky majú limitovanú 6 mesačnú záruku. 

• K1, K2 a X.P.L.R kajaky majú limitovanú jedno ročnú záruku. 

AM záruka na tieto výrobky sa vzťahuje na to, že výrobky nebudú obsahovať žiadne veľké defekty 

v materiály alebo spracovanie výrobku, záruka výrobcu sa vzťahuje na špecifickú periódu popísanú 

vyššie odo dňa zakúpenia výrobku. Táto záruka sa vzťahuje na výrobok podľa nasledujúcich limitov: 

 

1. Záruka je platná iba v prípade, že vyplníte záručnú kartu a vrátite ju k predajcovi do 30 dní od dňa 

zakúpenia výrobku.  

 2. Záruka je platná iba v prípade, že sa zariadenie používa iba na rekreačné účely aktivity a nevzťahuje 

sa na výrobky ktoré sú prenajímané alebo používané v školách.  

 3. AM rozhodne o finálnom rozhodnutí záruky, ktoré vyžaduje inšpekciu a /alebo fotky zariadenia, ktoré 

jasne poukazujú defekt(y). Ak to bude potrebné, budete musieť zaslať tieto informácie predajcovi vo 

vašej krajine. Výrobok môže byť vrátený iba ak je dodané autorizačné číslo dopredu autorizovanému 

predajcovi.  Návratné autorizačné číslo musí byť viditeľne umiestnené na vonkajšej strane balenia, inak 

môže byť reklamačný balík zamietnutý. 

 4. Ak bude uznaná chyba výrobcu, záruka bude zahŕňať náklady na opravu alebo výmenu chybného 

výrobku.  AM nie je zodpovedné za akékoľvek náklady, stratu alebo poškodenia ako výsledok straty 

alebo nevhodného používania tohto výrobku. 

 5. Táto záruka nezahŕňa poškodenia z nesprávneho používania, zneužívania výrobku, zanedbania, 

normálne opotrebenie a roztrhnutie, prerezanie, poškodenia z používania pri vysokých teplotách, 

poškodenia pri nesprávnom zaobchádzaní a uskladnení, poškodenia pri používaní vo vysokých vlnách 

alebo pri nabehnutí na breh,  poškodenia paluby vzniknuté pre napĺňaní alebo náraze pri kondíciách 

príboja alebo iné poškodenia ktoré nezahŕňajú chyby v materiály alebo výroby.  

 6. Tento výrobok nesmie byť upravovaný a/alebo používaný s motorom. 
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 7. Tento výrobok sa nesmie preťažovať a nesmie sa prekročiť odporúčaná váha daná výrobcom.  

 8. Táto záruka sa nevzťahuje na neautorizované opravy, zmeny alebo úpravy na akejkoľvek časti 

zariadenia. 

 9. Záruka pri opravách alebo výmenách na zariadení platí odo dňa zakúpenia výrobku.  

10. Pri uplatňovaní záruky musíte predložiť originálny dokument o zakúpení. Názov predajcu a dátum 

zakúpenia musí byť čitateľný a legitímny.  

11. Záruka sa vzťahuje iba na vyššie popísané body v tomto návode na použitie.  

 

 

Tento výrobok je navrhnutý v súlade s normami a špecifickým použitím. Akékoľvek úpravy alebo 

zásahy do zariadenia ktoré nie sú odsúhlasené výrobcom môžu viesť k vážnym poraneniam užívateľa 

a na zariadenie sa nebude vzťahovať záruka.  

 

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. 

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

A) zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 

nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

B) nesprávnou montážou 

C) neodbornou repasiou 

D) nesprávnou údržbou 

E) mechanickým poškodením 

F) opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé  

mechanizmy, atď.) 

G) neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

H) neodbornými zásahmi 
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I) nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej 

teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, 

tvarom alebo rozmermi.  

J) 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 minimálne rovnakých alebo 
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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.  

 

 

Dátum predaja :                  razítko a podpis predajcu 

 

 

 


