
 

Návod na použitie - Zimné korčule  
 

IN 59, IN 440, IN 441, IN 435, IN 436, IN 439, IN 442, IN 443, IN 438, IN 201, IN1098, IN1101, IN60, IN 1982, IN 1983, 

IN 1984, IN 1985, IN 1986, IN 1987, IN 1996, IN 1997, IN 1998, IN 1999, IN 2000, IN 2001, IN 2018, IN 2019, IN 3134, 

IN 4226, IN 5731, IN 5734, IN 5737, IN 5740, IN 7037, IN 7041, IN 7045 

 

Odporúčame pred prvou jazdou nabrúsiť nože. Brúsenie vykonávajte len vo vyhradených servisoch. Kvôli bezpečnosti pri 

doprave a skúšaní korčúľ, sa pri výrobe nože nebrúsia.  

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE ZIMNÝCH KORČÚĽ 
 Popis výrobku 
1. Skelet: PP alebo polyamid 

2. Podvozok: PP 

3. Vnútorná topánka: nylon so syntetickou kožou, vnútorná výplň – polyuretánová pena 

4. Nôž – oceľ  

 

      Návod k prevádzke: 
1. Na korčuliach nesmie byť prevedená žiadna zmena, ktorá môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť. 

2. Korčule sú určené k rekreačnej jazde na rovnom a pevnom podklade. Odporúčame navštevovať zimné štadióny určené na 

verejné korčuľovanie. Pri korčuľovaní na prírodných rybníkoch a podobne, môže dôjsť k poškodeniu alebo neúmernému 

opotrebeniu korčúľ vplyvom nadmerných teplôt, zlej kvality ľadu a podobne. 

3. Korčule umožňujú i veľmi rýchlu jazdu, odporúčame jazdiť opatrne a s prihliadnutím k svojim schopnostiam. Pri 

korčuľovaní odporúčame používať ochranné pomôcky - helmu, rukavice, chrániče kolien, zápästia a lakťov. Na tieto 

pomôcky sa informujte u svojho predajcu. U malých detí odporúčame stály dohľad rodičov alebo iných dospelých osôb. 

4. Pred každou jazdou skontrolujte upevnenie noža a presvedčte sa, či sú všetky skrutky riadne dotiahnuté. Utiahnite 

akékoľvek voľné skrutky, pre tento účel použite krížový skrutkovač správnej veľkosti. Nečistotu a prach utrite suchou 

handričkou. 

5. Kontrolujte pravidelne stav opotrebovania nožov. Pokiaľ dôjde k otupeniu noža, navštívte servisné stredisko. Odporúčame 

nabrúsiť minimálne raz za rok. 

6. Pri akejkoľvek závade je nutné prestať korčule ihneď používať, aby nedošlo k ich poškodeniu, v tejto súvislosti existuje 

riziko prípadného zranenia korčuliara. 

7. NEDOPORUČUJEME KORČULE POUŽÍVAT PRI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH AKO -15 °C. 

 

     Návod na údržbu: 
1. Prevádzajte pravidelnú údržbu korčúľ - zvyšujete tým vlastnú bezpečnosť pri jazde. 

2. V prípade potreby akejkoľvek opravy odporúčame zveriť korčule odbornému servisu. 

3. Vnútornú topánku + skelet utrite handričkou namočenou v mydlovej vode a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. 

4. Na čistenie v žiadnom prípade nepoužívajte organické rozpúšťadlá. 

5. Odporúčame ponechať si tento návod pre neskoršie použitie. 

 

Podmienky správneho používania a údržby korčúľ: 
1. Ľadové korčule sú určené k rekreačnej jazde. Nie sú určené k hre ľadového hokeja. Mohlo by tak dôjsť k poškodeniu 

praciek a skeletu. 

2. Vzhľadom na to, že korčule umožňujú i veľmi rýchlu jazdu, odporúčame korčuľovať opatrne s prihliadnutím k svojim 

schopnostiam a kondícii.  

3. Vždy pred jazdou sa presvedčte, či sú korčule v prevádzky schopnom stave. 

4. Údržba - umývajte korčule vlhkou handrou v mydlovej vode. Nepoužívajte žiadne agresívne saponáty a rozpúšťadlá! 

5. Skladujte korčule v suchom prostredí. 

Nerobte na korčuli žiadne úpravy, mohlo by dôjsť k poškodeniu. 

 

Nastavenie veľkosti pre modely IN 59, IN 442, IN 443, IN 438, IN 201, IN1098, IN59,IN60, IN 1982, IN 1983, IN 1984, 

IN 1985, IN 1986, IN 1987, IN 1996, IN 1997, IN 1998, IN 1999, IN 2000, IN 2001, IN 2018, IN 2019, IN 5737, IN 5740: 

Povoľte zaisťovaciu skrutku na vonkajšej strane korčule. Tlakom roztiahnite/stiahnite korčuľu na požadovanú veľkosť podľa 

uvedenej stupnice. Zaisťovaciu skrutku opäť dotiahnite a zaklapnite ju k podvozku. Vždy nastavujte rovnakú veľkosť pre obe 

korčule. 

 

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. „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 145,10 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 na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou 

ako 145,10 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: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku 
 nesprávnou montážou 
 neodbornou repasiou 
 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, HB, 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. 
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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 kupujúcemu. 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. 
 

 
 

SK 

inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK 

IČO: 36311723 

DIČ: SK2020177082 

Telefón: +421 (0)326 526 701 

Mail: objednavky@insportline.sk 

reklamacie@insportline.sk 

servis@insportline.sk 

Web: www.insportline.sk 
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SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3, ČR 

Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov 

Reklamácie a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov 

IČO: 26847264 

DIČ: CZ26847264 

Telefón: +420 556 300 970 

Mail: eshop@insportline.cz 

reklamace@insportline.cz 

servis@insportline.cz 

Web: www.insportline.cz 

 

 

 

      Dátum predaja:                                                                              Razítko a podpis predajcu: 

mailto:eshop@insportline.cz
mailto:reklamace@insportline.cz
mailto:servis@insportline.cz
http://www.insportline.cz/

