
 

 

UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL-SK 

IN MP1010 Bradlá na kľuky nástenné MAGNUS POWER 

MP1010 
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Určené pre športové účely  

Model      MP1010 

Hmotnosť   5,4 kg 

Štrukturálny profil  30 x 30 mm 

Šírka tyče   72,5 cm 

Vzdialenosť od stropu  53 cm 

Rúčky  vzdielenosť:                       53, 5 cm 

Hmoždinky   8 

Nosnosť   200kg 

Záruka    2 roky 

Montáž 



 









 

Dôležité bezpečnostné upozornenie 

Ak chcete znížiť riziko vážneho poranenia, prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny 

pred použitím produktu. Dozviete sa dôležité informácie o bezpečnosti, správnom používaní 

a údržbe zariadenia. Uschovajte tento návod na používanie v prípade neskoršej opravy, 

údržby alebo objednania náhradných súčiastok. 

• Toto zariadenie nemôže používať osoba, ktorej telesná hmotnosť je väčšia ako 200 kg. 

• Zariadenie je navrhnuté pre tréning dospelých osôb. Nenechávajte deti bez dozoru. 

• Používajte zariadenie vo vnútri a chráňte ho pred vlhkosťou a prachom. Neumiestňujte 

zariadenie do zastrešenej verandy a v blízkosti vody. 

• Zariadenie je navrhnuté pre domáce používanie. Pre komerčné využívanie zariadenia sa na 

zariadenie záruka nevzťahuje a výrobca za zariadenie neručí. 

• Pri zdravotných komplikáciách a obmedzeniach konzultujte Váš tréning s Vašim lekárom. 

Povie Vám, ktorý tréning je pre Vás vhodný. 

• Nesprávny tréning a precenenie Vašich schopností môže poškodiť Vaše zdravie. 

• Pokiaľ počas tréningu pocítite nevoľnosť, bolesť na hrudi alebo sa Vám bude zle dýchať, 

okamžite ukončite tréning a vyhľadajte lekára. 

• S tréningom začnite až potom ako sa presvedčíte, že zariadenie je správne poskladané a 

nastavené. 

• Pri montáži zariadenia postupujte presne podľa návodu. 

• Používajte len originálne diely.  

• Pravidelne kontrolujte všetky matice a skrutky, či sú dotiahnuté. 

• Akákoľvek montáž/demontáž zariadenia musí byť vykonaná starostlivo. 

• Zariadenie je ľahko odstrániteľné keď sa nepoužíva. 

• Nie je určené pre použitie s inverznou topánkou.  

 

 



 

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:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín  +421 917 864 593, 

predajnatn@insportline.sk 

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

866 623, 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.  
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Záručné podmienky 

 

Záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného 

listu, faktúry ku tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná 

dĺžka záručnej doby poskytovaná predávajúcim. 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. 

 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

 

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou  

 

 nesprávnou údržbou 

 

 mechanickým poškodením 

 

 opotrebovaním dielov pri bežnom používaní  

 

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 

 neodbornými zásahmi 

 

 nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo 

vysokej teploty,  pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne 

pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 

 

Reklamačný poriadok 

 

Postup pri reklamácii vady 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 chybný, 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 chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so 

súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za chybný 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.  

 

 
 

 

Dátum predaja:                                                                             Razítko  a podpis predajcu: 

 

 

 


