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Vážený zákazník, ďakujeme Vám za dôveru, ktorú ste nám prejavili kúpou tohto výrobku. Veríme, že s 
ním budete plne spokojný. Tento návod slúži pre efektívne používanie výrobku. Pred prvým použitím 
si pozorne prečítajte tento návod a uchovajte ho pre neskoršie nahliadnutie. 

ÚVOD 

Spevnená kolenná bandáž Thuasne je vyrobená zo špeciálneho pružného neoprénu, ktorý sa vďaka 
anatomickému tvaru prispôsobí tvaru Vášho kolena. Výstuhy po stranách zabezpečujú spevnenie 
kolena a tým dochádza k lepšej stabilite pri pohybe. Ďalšou veľmi užitočnou vlastnosťou bandáže je 
termálna izolácia tepla. Teplota namáhaných svalov je veľmi dôležitá pre rozšírenie krvných ciev, 
vďaka čomu dôjde k zvýšeniu prietoku krvi v danej oblasti, a tým aj zlepšenie činnosti lokálneho 
metabolizmu. Vystužená opora kolena zmierňuje bolesť po zranení, vykĺbení alebo pomliaždení. 
Bandáž je taktiež vhodná pri prevencii poranenia väzov a zápalov. Otvor na strede kolennej bandáže 
zaručuje oveľa komfortnejší pohyb. Bandáž Vám pomôže vrátiť sa k aktivitám, u ktorých Vám hrozilo 
poranenie kolena. 

VLASTNOSTI 

• spevnená bandáž kolena 

• termálna izolácia 

• výstuhy po stranách bandáže 

• zmierňuje bolesť (po zranení, vykĺbení, pomliaždení) 

• anatomický tvar (prispôsobí sa tvaru vášho kolena) 

• systém nasúvania cez nohu 

• materiál: vysoko kvalitný pružný neoprén 

• prevencia proti zraneniu/zápalu kolena 

• vhodné pre fixáciu kolena pri športových aktivitách 

INDIKÁCIE 

• Prevencia poranení postranných väzov (vyvrtnutie kolena) 

• Ochrana kĺbu pri športe a obnovenie aktivít po vyvrtnutí. 

• Liečba ľahkých a stredných poranení kolena. 

CHARAKTERISTIKA 

• Dve dvojosové dlahy rešpektujú fyziológiu kolena. 

• Neoprén má zahrievací účinok, čo podporuje pohyb. 

POUŽITIE 

• Navlečte si kolennú bandáž. 

• Predný otvor vycentrujte na stred jabĺčka. 
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VEĽKOSTNÁ TABUĽKA 

 

VAROVANIE 

Ak trpíte zdravotnými problémami, mali by ste sa pred použitím výrobku poradiť s lekárom. Aj pri 
správnom používaní výrobku nie je možné úplne vylúčiť riziko zranenia, ale toto riziko sa podstatne 
zníži, ak budete dodržiavať bezpečnostné pravidlá a používať vhodnú výbavu a zdravý rozum. 

• Nepoužívajte priamo na poškodenú pokožku. 

• Vždy používajte správnu veľkosť zodpovedajúcu Vašej morfológii. 

• V prípade nepohodlia alebo bolesti sa poraďte so zdravotníckym pracovníkom. 

• Nepoužívajte na iné indikácie, ako sú uvedené vyššie. 

• Uchovávajte pri izbovej teplote, najlepšie v pôvodnom balení. 

• Z hygienických dôvodov a z dôvodu správneho účinku sa neodporúča opätovné použitie tohto 

výrobku inou osobou. 

OŠETROVANIE A ÚDRŽBA 

 

Iba ručné a opatrné pranie, maximálna teplota vody 40°C. 

 

Nesmie sa bieliť prostriedkami, ktoré uvoľňujú chlór. 

 

Nesmie sa sušiť v bubnovej sušičke. 

 
Nesmie sa žehliť. Naparovanie a spracovanie parou je neprípustné. 

 

Nemôže sa chemicky čistiť. Škvrny sa nemôžu odstraňovať organickými 
rozpúšťadlami. 

• Pred praním zapnúť suché zipsy. 

• Nepoužívajte žiadne čistiace, zmäkčovacie prostriedky alebo agresívne prípravky 

(chlórované). 

• Žmýkať tlakom. 

• Sušiť mimo tepelného zdroja. 

ZLOŽENIE 

• 81% neoprén 

• 17% polyamid 
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• 2% elastan 

 
Vyrobené v Číne. 

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. 

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 

• 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 

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


