
PRAVIDELNÁ
ÚDRŽBA
ROTOPÉDOV

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli zakúpiť náš produkt. Pre správny chod stroja dodržujte nasledujúce zásady 
pravidelnej údržby.

1) Pri montáži stroja je potreba dbať na dotiahnutie všetkých šróbových spojov.

2) Po 7 až 14 dňoch cvičenia je nutné dotiahnuť všetky vonkajšie šróbové spoje, ktoré boli pri montáži zošróbované.

3) Po ukončení cvičenia dbajte na zotretie potu z ovládacieho panela – nebezpečie poškodenia elektroniky.

4) V prípade zvýšenej hlučnosti stroja je nutné postupovať podľa bodu 1).

5) Pred montážou namažte nastaviteľné šróby. Vhodné sú tuhé mazacie tuky (Autol Top 2000,
Autol Top 2000 HIGH Temp, vodná vazelina).

Záruka: (podrobné podmienky záruky sú uvedené v návode na používanie)
5 rokov – vzťahuje sa na rám rotopédu.
2 roky – vzťahuje sa na ostatné časti rotopédu okrem častí podliehajúcich bežnému opotrebeniu

www.inSPORTline.skAdresa centrály: 
inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
tel.: +421 32 6526 701, fax.: +421 32 6526 705

Servis a reklamácie:
telefón: +421 917 954 415, +421 918 809 163
email: servis@insportline.sk, reklamacie@insportline.sk

Predajňa Bratislava: 
Račianska 184/B, 831 54 Bratislava

Servis: 
telefón: +421 917 866 623
email: predajnaba@insportline.sk

Predajňa Košice: 
Trieda gen. Ludvíka Svobodu 6/A

040 22 Košice

Servis: 
telefón: +421 917 866 622

email: predajnake@insportline.sk

Predajňa Trenčín:
Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín 

Servis:
telefón: +421 917 864 593

email: predajnatn@insportline.sk



REKLAMAČNÝ LIST
ZÁKAZNÍK:

meno a priezvisko

obec

telefón

ulica

psč

email

REKLAMOVANÝ TOVAR

názov

kód IN

dodávateľ / predajca (napr. eshop, predajňa Bratislava, apod.)

datúm nákupu

číslo faktúry(dokladu o nákupe)

SPIATOČNÁ ADRESA PRE ZASLANIE TOVARU
(ak je zhodná s hore uvedenou, nevyplňujte)

meno a priezvisko

obec

ulica

psč

meno technika

POŽIADAVKA ZÁKAZNÍKA NA SPÔSOB VYBAVENIA

VYJADRENIE K REKLAMÁCII (vyplní reklamačný technik)

podrobný popis závady a jej vzniku

K reklamačnému listu je nutné priložiť kópiu nákupného dokladu. 
Pokiaľ nebudú hore uvedené údaje vyplnené, nebude tovar prijatý na reklamáciu.

VÝMENA OPRAVA

Záručná oprava uznaná: 

Dátum odoslania späť k zákazníkovi: odoslané:    DPD osobne
cena:
váha:Podpis technika:

Tovar vydaný zákaznikovi:

vyjadrenie technika:

použité náhradné diely:

ÁNO NIE

NOVÉ OPRAVENÉ NEOPRAVENÉ DOBROPIS

VRÁTENIE PEŇAZÍ INÉ RIEŠENIE:


