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ÚVOD 

   

Tieto ľahké nafukovacie člny môžu byť využité pri pobrežných plavbách a poskytnú množstvo zábavy 
počas výletov na vode. Stačí si vziať čln so sebou na breh, zložiť ho v priebehu niekoľkých minút bez 
použitia špeciálnych nástrojov a už len objavovať miesta na obzore, ktoré ste predtým iba sledovali z 
brehu. Zvoliť si môžete aj typ paluby. Prikúpením riadiacej konzoly alebo použitím diaľkového riadenia 
si môžete ešte zväčšiť radosť z rybolovu alebo plavby. 

Manuál poskytuje cenné informácie pre dlhodobé a bezpečné používanie člnov Aqua Marina®. 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

BEZPEČNOSŤ 

Manuál neobsahuje všetky možné odporúčania alebo varovania. Pre zachovanie väčšej bezpečnosti 
sa oboznámte so všetkými inak dostupnými informáciami ohľadom správneho použitia člna vrátane 
miestnych predpisov a nariadení. Je plne na zodpovednosti užívateľa dodržiavať všetky bezpečnostné 
nariadenia a plavebné predpisy. Pre prevádzkovanie člna je nevyhnutné, aby ste vedeli plávať. 
Rovnako ako pri plávaní, platí aj pri plavbe odporúčanie, aby ste sa nikdy neplavili sami. Pre väčšiu 
bezpečnosť sa vyhnite osamoteným plavbám. 

Manuál si dobre uschovajte a odovzdajte ho ďalej, ak čln predávate. Poznačte si identifikačné číslo 
trupu (HIN), ktoré je uvedené na štítku člna. 

 

CERTIFIKÁCIA 

Člny zodpovedajú norme ISO 6185 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu. 

ODPORÚČANIA VÝROBCU 

Celkový počet prepravovaných osôb, výkon motora a celkové zaťaženie (nosnosť) nesmie presiahnuť 
limity uvedené na člne (Obr. 1). 
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Obr. 1 

Štítok na člne bez konzoly 

1. 94/25/EC podľa neskoršej direktívy 
2003/44/EC čln kategórie C - 
pobrežné: pre plavbu pri pobreží, v 
zálivoch, ústiach, jazerách a riekach s 
veternými podmienkami do stupňa 6 
(vrátane) a výškou vĺn do 2 m 
(vrátane). 

 

2. Max. počet prepravovaných osôb (bez 
konzoly) 

3. Výrobcom odporúčané max. 
zaťaženie 

4. Max. výkon motora 

5. Výrobcom odporúčaný prevádzkový 
tlak 

6. Identifikačné číslo trupu (HIN) 

7. Čistá hmotnosť 

Štítok na člne s konzolou (ak je k dispozícii) 

8. Max. počet prepravovaných osôb (s 
konzolou) 
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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

 Používajte záchranné prostriedky vrátane plávacej vesty. 

 Dbajte na miestne predpisy a nariadenia. 

 Pred každou plavbou skontrolujte úroveň nahustenia a pred dlhým výletom čln nahustite tak, 
aby vydržal celých 24 hodín. 

 Deti môžu výrobok používať len pod dohľadom dospelých. 

 Neplavte sa pod vplyvom alkoholu alebo drog. 

 Čln neťahajte cez skaly alebo štrk, aby ste ho nepoškodili. 

 Neprekračujte uvedené limity. 

 Nikdy sa neplavte sami. 

 Nepoužívajte kompresor, CO2 alebo stlačený vzduch. Používajte iba pumpy odporúčané 
spoločnosťou Aqua Marina. 

 Výrobok nepoužívajte ako osobný záchranný prostriedok. Je určený iba pre rekreáciu a voľno 
časové aktivity. 

 Počas plavby v člne nespite. 

ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTU 

ŠPECIFIKÁCIE 
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ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE 

Model 
Drevené 
sedadlo 

Tlakomer 
Ručná 
pumpa 

Sada na 
opravu 

Transportný 
vak 

Hliníkové 
pádlo 

BT-88810 

1 ks 1 ks 

16” ručná 
pumpa 

1 ks (záplaty 

a lepidlo 30 ml) 
1 ks 1 pár 

BT-88830 

BT-88850 

BT-88850AD 

BT-88850AL 

BT-06300WD 

BT-06300AL 

BT-06330WD 

BT-06330AL 

BT-06360WD 19” ručná 
pumpa BT-06360AL 

POPIS PRODUKTU 

POZNÁMKA: Uvedené obrázky sú len ilustračné a nie sú v danej mierke. Skutočný produkt sa môže 
líšiť. 

 

1 Paluba 2 Zapustený tlakový ventil 

3 Držiak pádla 4 Hliníkové pádlo 

5 
Otočný zámok pádla 
(okrem BT-06360AL/WD) 

6 
Zips pádla 
(len BT-06360AL/WD) 

7 Predel (Výška 15”/38.1 cm) 8 Držiak motora 

9 D krúžok a vlečné lano 10 Gumové vrúbkovanie 

11 Drevené sedadlo (lavička) 12 Nafukovací kýl (okrem BT-88810/30) 
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13 

Úchyt sedadla 
(1 pár pre BT-88810, BT-88830, BT-
88850, BT-88850AD/AL, BT-
06300WD/AL, 2 páry pre BT-
06330WD/AL, BT-06360WD/AL) 

14 

Bezpečnostné držadlo 
(2 páry pre BT-88810, BT-88830, 3 
páry pre BT-88850, BT-88850AD/AL, 
BT-06300WD/AL BT-06330WD/AL, 
BT-06360WD/AL) 

15 

PVC zdvíhacie držadlo 
(1 pár pre BT-06300WD/AL, BT-
06330WD/AL, 2 páry pre BT-
06360WD/AL) 

16 
Popruhový úchyt na cisternu 
(pre BT-88850AD/AL, BT-06300AL, 
BT-06330AL, BT-06360WD/AL) 

PALUBA 

Typ Vzhľad Model Počet častí Počet výstuží 

Paluba 
z drevených lát 

 

BT-88810 5 ks - 

Nafukovacia 
paluba 

 

BT-88830 - - 

Vzduchová 
paluba 

 

BT-88850AD 1 ks - 

Drevená 
paluba 

 

BT-88850 1 ks - 

 

BT-06300WD 

4 ks 

4 ks (A typ pre 
obidve strany), 

3 ks (“I” tvar 
medzi dielmi) 

BT-06330WD 

BT-06360WD 

Hliníková 
paluba 

 

BT-88850AL 3 ks 
2 ks (A typ pre 
obidve strany) 

 

BT-06300AL 

4 ks 
4 ks (A typ pre 
obidve strany) 

BT-06330AL 

BT-06360AL 

MONTÁŽ 

VYBALENIE VÝROBKU 

Čln vybaľte a rozložte na rovné a čisté miesto tak, aby sa komory dali ľahko nahustiť. 
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INŠTALÁCIA LÁT (pre BT-88810) 

Pre inštaláciu si zvoľte rovné a čisté miesto bez ostrých predmetov. Vyberte trup z obalu a odstráňte 
plastový obal. BT-88810 je najjednoduchší na montáž. Paluba sa skladá z latiek, ktoré sú 
predpripravené na montáž. Trup iba odrolujte a položte. Potom vložte päť latových dielcov paluby na 
správne miesto a v správnom poradí. 

INŠTALÁCIA HLINÍKOVEJ PALUBY 

1. BT-88850AL 

    

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 

1.1 Montáž začnite palubou. Vložte dosku #1 do čela a zatlačte vpred, aby ventil 
nafukovacieho kýlu priľahol na otvor v palube. Pre ľahké nasunutie dielu #1 nadvihnite 
boky trupu. (Obr. 3). 

1.2 Nasuňte diel #3 do zadnej časti a zasuňte pod predel (Obr. 2). 

1.3 Zakliesnite do seba ryhu dielu #1 a zub dielu #2 a obidva diely spojte (Obr. 4). 

1.4 Nadvihnite palubu #2 a zakliesnite jej zub do ryhy paluby #3 a paluby spojte tak, aby boli 
v rovine (Obr. 4). 

1.5 Priložte dve bočné výstuže pre zaistenie dielov na mieste (Obr. 1). 

2. BT-06300AL/BT-06330AL/BT-06360AL 

  
  

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 
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2.1  Montáž začnite od paluby. Vložte diel paluby #1 do čela a zatlačte dopredu tak, aby sa 
ventil nafukovacieho kýlu prekryl s otvorom paluby (Obr. 1). 

2.2 Vložte diel paluby #4 do zadnej časti a zasuňte pod predel (Obr. 2). 

2.3 Zasuňte zub dielu #1 do ryhy dielu #2 a obidva diely spojte (Obr. 4). 

2.4 Zasuňte zub dielu #3 do ryhy dielu #4 a obidva diely spojte dohromady (Obr. 4). 

2.5 Nadvihnite diely #2 a #3 a zakliesnite zub dielu #2 do ryhy dielu #3 a diely zarovnajte 
stlačením nadol (Obr. 4). 

2.6 Umiestnite dve oblé a rovnaké výstuže tak, aby diely paluby držali na mieste (Obr. 1). 

POZNÁMKA: 

 Paluba musí byť zostavená pred nafúknutím člna. 

 Identifikačné čísla musia byť hore. 

 Po montáži sa uistite, či je paluba bezpečne pevná. Ak paluba nie je rovná a hladká, opakujte 
montáž znovu. 

 Pred inštaláciou hliníkovej paluby je lepšie loď nahustiť na 20%. 

1. Zasuňte čelo provy (Obr. 1) 

 

2. Vložte druhý a posledný diel paluby (Obr. 2) 

 

3. Trochu nadvihnite stredný diel a vytvorte strechovú štruktúru (Obr. 3). 
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4. Zošliapnite vyvýšenie dvoch spojených dielov paluby a palubu rozložte tak, aby bola v rovine 
(Obr. 4). Spojte bočné výstuže (Obr. 5). 

 

5. Nafúknite ľavý a pravý bok člna a potom predok. Nakoniec nahustite kýl. Použite ručnú 
pumpu. 

INŠTALÁCIA DREVENEJ PALUBY 

1. BT-88850 

BT-88850 je vybavená skladacím palubným systémom (Obr. 1). 

 

Obr. 1 

POZNÁMKA: Pred inštaláciou preglejkovej paluby je lepšie čln nahustiť na 20%. 

A. Zasuňte najprv predný čelný drevený diel medzi boky a dno a zatlačte dopredu tak, že 
dosiahne vrchol prednej časti (Obr. 2). Ventil nafukovacej paluby musí priliehať do otvoru  
dreveného dielca zadnej časti. Zaistite zadný diel v koncovej pozícii (Obr. 3). 

 

B. Mierne nadvihnite stredný diel a vytvorte strechovú štruktúru (Obr. 3). 
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C. Postavte sa na vyvýšenie oboch dielov a stlačte ich dole pre spojenie. Uistite sa, že je paluba 
rozložená rovno (Obr. 4). 

 

D. Nafúknite ľavý a pravý bok a potom až predok. Nakoniec nahustite kýl. Použite ručnú pumpu. 

2. BT-06300WD/BT-06330WD/BT-06360WD 

2.1 Montáž zahájte inštaláciou paluby. Zasuňte diel #1 do čela a zatlačte tak, aby ventil 
nafukovacieho kýlu priliehal na otvor v palube (Obr. 1). 

2.2 Vložte diel #4 do zadnej časti a zatlačte pod predel (Obr. 2). 

2.3 Spojte diel #1 s dielom #2 pomocou tyčovej výstuže (Obr. 3). 

2.4 Spojte diel #3 s dielom #4 pomocou tyčovej výstuže (Obr. 4). 

2.5 Spojte diel #2 s dielom #3 pomocou tyčovej výstuže (Obr. 4). 

 

POZNÁMKA: Pred inštaláciou drevenej paluby je lepšie čln nafúknuť na 20%. 

A. Zasuňte predok paluby (Obr. 1). 

 

B. Zasuňte druhý a posledný diel paluby (Obr. 2). 
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C. Mierne nadvihnite stredný diel a vytvorte strechovú štruktúru (Obr. 3). 

 

D. Zošliapnite vyvýšené miesto medzi dvoma dielmi a uistite sa, že je paluba v rovine (Obr. 4). 

 

E. Spojte bočné výstuže (Obr. 5). 

 

F. Nahustite ľavý a pravý bok a až potom predok. Nakoniec nafúknite kýl. Použite ručnú pumpu 
(Obr. 6). 
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OVLÁDANIE VENTILU 

Riaďte sa uvedeným postupom nižšie pre správne nahustenie a vyfúknutie produktu. Uvedený typ 
ventilu je určený pre nafúknutie trupu, kýlu a paluby pri BT-88850AD. 

 Pre zaistenie ventilu pred hustením sa uistite, že je centrálny ventilový kolík v hornej pozícii. 
Ak je dole, zatlačte na neho a pootočte proti smeru hodinových ručičiek, kým sa nevysunie. 

 

 Pre otvorenie ventilu pred vypustením vzduchu zatlačte na ventilový kolík a otočte v smere 
hodinových ručičiek, aby sa uzamkol v dolnej pozícii. 

 Pri vyfukovaní odstráňte piesok a všetky nečistoty z dosahu ventilu. Mohli by byť ľahko 
vymrštené prúdom vzduchu a mohli by niekoho zraniť. 

 Ak je čln používaný, vždy zatvorte krytku ventilu. To zamedzí úniku vzduchu a preniknutiu 
nečistôt. 
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NAHUSTENIE 

1. Uistite sa, že je centrálny ventilový kolík v správnej pozícii tým, že pootočíte stopku, kým 
nevyskočí, aby vzduch pri fúkaní neunikal. 

2. Nahustite trup. Potom vložte tlakomer a skontrolujte hodnotu tlaku. Ideálny tlak je 0,16 bar - 
0,25 bar (Obr. 1). 

3. Nafúknite kýl (nie je pri BT-88810, BT-88830). Akonáhle tlak dosiahne hodnotu 0,3 bar, 
ukončite fúkanie (Obr. 2). 

 

4. Nahustite palubu (len pri BT-88830). 

OVLÁDANIE VENTILU PRI BT-88830 

1. Otvorte vonkajšiu záklopku a ťahom vysuňte von (Obr. 1). 

2. Na koniec pumpy dajte vhodný adaptér. Vložte pumpu a začnite hustiť (Obr. 2). 

3. Po úplnom nahustení jemne vytočte násadku vpravo a ľahko vytiahnite koniec pumpy z ventilu 
(Obr. 3). 

4. Odstráňte adaptér a zatvorte vonkajšiu záklopku (Obr. 4). Po nahustení sa uistite, že tlak 
paluby je 0,04 bar. 

 

POZNÁMKA: 

Pred každou plavbou skontrolujte tlak. Vonkajší tlak a počasie môžu výrazne ovplyvniť vnútorný tlak 
nafukovacích výrobkov. Vplyvom studenej vody sa vzduch zmršťuje. Pokiaľ toto nastane, je potrebné 
čln dohustiť. Vplyvom tepla sa naopak vzduch rozťahuje. Potom je nutné nejaký vzduch upustiť, aby 
sa výrobok nepoškodil. 

 Používajte iba pumpy schválené spoločnosťou Aqua Marina®. 

 Nepoužívajte motorové vysokotlakové pumpy, aby ste výrobok neprehustili. Používajte len 
studený vzduch. 

 Podhustenie alebo prehustenie môže byť veľmi nebezpečné. 

 Tlak vzduchu kontrolujte pred každým použitím. 

 Nestojte počas hustenia na výrobku alebo na jeho bočných častiach. 

 Ak je čln používaný, neodklápajte krytku ventilu. 

 Uistite sa pred každou plavbou, že je ventil správne uzatvorený. 
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DOPLNKY 

1. Drevená lavica. 

Nasuňte lavičku tak, že oba jej konce zasuniete do zárezov na bokoch paluby. Na lavičku je možné 
dodatočne primontovať otáčacie rybárske sedadlo (B0301762). 

2. Zastrčte upchávku do drenážneho otvoru na predelovom dielci. 

Pred spustením na vodu sa uistite, že upchávka pevne drží v drenáži a počas plavby ju neodstraňujte. 

 

INŠTALÁCIA MOTORA 

Ak je čln dobre nahustený a správne zostavený, môžete doplniť motor do úchytu na zadnom predele. 

POZNÁMKA: 

 Uistite sa, že motor drží na určenom mieste. 

 Plne sa oboznámte s manuálom pre správne ovládanie motora. 

POZOR: Prílišný výkon motora môže spôsobiť škodu, zranenie alebo aj smrteľné zranenie. Pre 
zistenie optimálneho výkonu motora sledujte informácie na štítkoch člna. 

RIADIACA KONZOLA (AK JE K DISPOZÍCIÍ) 

Pre viac informácií nahliadnite do AM inštrukcií pre laminátové riadiace konzoly. 

POZNÁMKA: Konzola by sa mala inštalovať ešte pred nafúknutím kýlu. 

MONTÁŽ PÁDLA 

1. Oba diely pádla zmontujte dohromady za použitia spojok a krytky spojok starostlivo utiahnite 
(Obr. 9). 

POZNÁMKA: Diely úplne vložte do spojok, aby nedošlo k poškodeniu. 

2. Vložte pádla do otočných zámkov a zaistite v správnej pozícii (Obr. 10 a 11). 

POZNÁMKA: Ak pádla nepoužívate, vyberte ich zo zámkov a vložte do držiakov, aby sa nepoškodili 
alebo nestratili. 

 

 
 

Obr. 9 Obr. 10 Obr. 11 
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ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Čln je vyrobený z vysoko kvalitných materiálov a zodpovedá norme ISO 6185. Prípadnou zmenou v 
konštrukcii člnu môžete ohroziť bezpečnosť svoju i ostatných užívateľov. Neoprávnené modifikácie 
vedú k strate záruky. 

Čln udržíte dlhodobo v dobrom stave pomerne ľahko: 

 Po pristátí loď neste a neťahajte ju cez piesok alebo hrubý povrch, aby ste ju nepoškodili. 

 Počas ťahania sa plavte pomaly. Pretiahnutím môžete výrobok poškodiť. 

 Po každej plavbe čln očistite a chráňte pred pieskom, slanou vodou alebo priamym slnkom. 
Väčšinu nečistôt zmyjete pomocou záhradnej hadice, hupky a jemného mydla. Pred 
skladovaním musí byť čln úplne suchý. Používajte minimum čistiacich prostriedkov a 
nedovoľte, aby kontaminovali vodu. Loď čistite najlepšie na súši. 

 Pred uskladnením je nutné výrobok úplne osušiť. 

 Výrobok sa dá skladovať aj v nafúknutom stave. Neklaďte naň ťažké alebo ostré predmety. 
Vyhnite sa aj zavesovaniu člna. 

 Otvorte všetky ventily vrátane kýlového a vzduch úplne vyfúknite. Odstráňte všetky zariadenia 
z člna (paluba, sedadlá, pádla). 

 Čln skladajte odzadu dopredu pre odstránenie vzduchu. Úložný vak je koncipovaný tak, aby 
umožnil jednoduché uloženie člna s minimálnym počtom prehybov. Pre správny postup sa 
riaďte obrázkami nižšie. 

 Výrobok skladujte najlepšie na suchom mieste, chránenom pred hlodavcami aj inými 
zvieratami, ktoré by mohli výrobok poškodiť. 

 Čln skladujte na suchom mieste s regulovanou teplotou v rozmedzí 0°C (32°F) až 40°C 
(104°F). 

1 

 

2 
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3 

 

4 

 

DEFEKT A JEHO OPRAVA 

NÁJDENIE PORUŠENÉHO MIESTA 

Ak sa čln javí byť mäkký, nemusí to byť hneď dôsledok defektu. Ak bol čln nahustený počas dňa pri 
teplote vzduchu 32°C (90°F), mohla teplota počas noci klesnúť na 25°C (77°F). Chladný vzduch vyvíja 
nižší tlak a trup sa tak môže zdať mäkký do ďalšieho rána. Ak môžeme toto vylúčiť, je potrebné začať 
hľadať porušené miesto: 

 Čln si dobre prezrite z diaľky niekoľkých stôp. Otočte ho naopak a z blízka pozorujte vonkajší 
plášť. Väčší defekt by mal byť viditeľný voľným okom. 

 Ak si myslíte, že viete, kde vzduch uniká, nastriekajte na uvedené miesto zmes prípravku na 
umývanie riadu a vody. Na poškodenom mieste sa začnú vytvárať bubliny. 

 Skontrolujte aj ventily tak, že mydlovú vodu nastriekate na ventil aj na základňu ventila. 

MENŠIE OPRAVY 

Drobné defekty môžu byť odstránené pomocou vinylovej sady a vinylového lepidla. Môžete si taktiež 
zakúpiť dodatočne PVC alebo silikónové lepidlo pre opravu matracov, stanov alebo topánok u 
miestneho predajcu. Venujte pozornosť návodu na použitie lepidla. 

1. Poškodené miesto očistite a vysušte. Výrobok úplne vyfúknite. 

2. Odstrihnite kus záplaty na prekrytie defektu a ponechajte presah ¼" na každej strane. Vždy 
voľte guľatý tvar záplaty bez ostrých rohov. 

3. Uistite sa, že je miesto úplne suché. 

4. Na záplatu aj na produkt dajte primerané množstvo vinylového lepidla. 

5. Nechajte zaschnúť na 2 až 3 minúty, alebo kým sa lepidlo nestane ťažným. 

6. Prilepte záplatu tak, že ju palcom alebo prstom zatlačíte po celej jej ploche na produkt. Uistite 
sa, že aj konce záplaty plne doliehajú na povrch. 

7. Lepidlo musí schnúť minimálne 12 hodín pred ďalším použitím. 

Ak sa vyskytne závažnejšie poškodenie člna alebo doplnkov, potom sa obráťte na profesionálny 
servis. 
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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: 

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 

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

 
 

 


