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BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento produkt. Pred použitím tohto produktu si pozorne prečítajte všetky 
informácie v tomto manuáli a starostlivo uschovajte k budúcemu nahliadnutiu. 

• Nosením tohto produktu znížite riziko a závažnosť náhodného zranenia v krytých oblastiach 
tela. 

• Používajte tento produkt pod dohľadom kvalifikovaného trénera. 

• Tento produkt nezaručuje ochranu proti poraneniu ako sú (modriny, zlomeniny, zranenia 
obličiek alebo iných vnútorných orgánov). 

• Tento produkt nezaručuje 100% ochranu proti poraneniu. 

• Nikdy nemierte priamo do chrbtice, aj keď je chránená. Môže dôjsť k vážnemu zraneniu a 
postihnutiu, vrátane paralýzy. 

• Nepoužívajte pre stredne a ťažké športy. 

• Nepoužívajte pre športy so zbraňami. 

• Pred a po každom použití produktu skontrolujte, či nie je produkt poškodený alebo 
opotrebovaný. Ak sa objavia diery, pena je pokrčená, stlačená a roztrhaná, popruhy sú voľné 
alebo odopnuté, guma stratila elasticitu alebo háčiky/slučky sa stratili, okamžite vymeňte za 
nový produkt. 

• Uistite sa, že veľkosť a nasadenie produktu je správne. 

• Ak sa produkt odopne, uvoľnia sa popruhy alebo javia príznaky voľnosti a pohyblivosti okolo 
chránenej časti tela, ihneď ukončite používanie a opravte tieto nedostatky. 

• Tento produkt nie je určený ako ochranná zdravotná pomôcka, tiež nie je vhodný k športom 
ako sú: box, futbal, jazda na koni.  

• Pri používaní výrobku sa nepreťažujte. Produkt používate na vlastnú zodpovednosť. 

• Nevykonávajte neschválené modifikácie produktu, aby ste neznížili kvalitu produktu. 

• Tento produkt bol testovaný podľa smernice 89/686/EEC pre osobné ochranné pomôcky. 

SPRÁVNE NASADENIE 

• Nasaďte výrobok cez hlavu medzi ramenné popruhy a ramená cez bočné krídlo (obrázok 1). 

• S popruhmi, ktoré prechádzajú plastovým dielom v zadnej časti tesne pod ramennými 
lopatkami, pretiahnite ich cez D-krúžok (obrázok 2). 

• Upravte popruhy, kým nastavenie nie je pohodlné (obrázok 2). 

• Upevnite popruhy bezpečne pre pohodlné nosenie (obrázok 2). Uviažte mimo stred chrbtice, 
predídete tak poraneniu. 

  

OBRÁZOK 1 OBRÁZOK 2 
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ÚDRŽBA 

• Tento produkt udržujte čistý a neskladajte ho. 

• Potenie môže znižovať odolnosť povrchu produktu. Očistite produkt po každom použití.  

• Tento produkt umývajte/čistite v mydlovej vode. Neponárajte do vody, aby nenasiakla do 
produktu. Mohla by spôsobiť vznik plesne. Vyveste, aby voda mohla odkvapkať. 

• Ak produkt používa viac osôb, je dezinfekcia veľmi dôležitá. Odporúčame použiť ľahkú 
substanciu bieliaceho a dezinfekčného čistiaceho prostriedku. Používajte čistiaci prostriedok, 
ktorý je vhodný pre tento produkt. Rozprašovačom produkt nastriekajte a nechajte pôsobiť 10 
minút. Potom utrite do sucha. 

• Správne uskladnenie napomáha k predĺženiu životnosti produktu. 

• Tento produkt nestláčajte, aby sa nezačal vlniť a praskať, a neznížil kvalitu výplne. 

• Tento produkt uskladnite v suchom a chladnom mieste. Nevystavujte produkt priamemu 
slnečnému žiareniu alebo vysokým teplotám. 

• Ak cestujete lietadlom uložte produkt tak, aby bol rozložený na rovnej podložke. Vyhnite sa 
prehýbaniu a skladaniu produktu. 

•  Aby nedošlo k poškodeniu, uvoľnite spojovacie prvky alebo iné uzávery na výrobku. 

• Tento produkt neposkytuje 100% ochranu proti úrazu. 

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 

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

• 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. 
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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.  

 

Dátum predaja:      Pečiatka a podpis predajcu: 


