
ZÁRUČNÝ CERTIFIKÁT 

 

Značka bicykla: 
Model: 
Rada:                              Farba: 
Predajné miesto: 
Mesto: 
Doklad o kúpe / faktúra: 
Miesto vykonania opráv: 

Podpis a pečiatka 
predajcu: 

Prehlásenie o zhode 

Výrobca SC EUROSPORT DHS SA, so sídlom v Str. Santuhalm Nr.35A, 330004 Deva, Hunedoara, 
na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, v súlade s uznesením Hot.1022/2002 týkajúcim sa produktov a 
služieb, ktoré môžu predstavovať riziko pre ľudské zdravie, bezpečnosť a životné prostredie, že 
produkt charakterizovaný v tomto manuáli, na ktorý sa tento certifikát vzťahuje, neohrozuje ľudské 
zdravie, bezpečnosť ani životné prostredie a podlieha ustanoveniam Leg. 449-2003, podľa 
modifikovaných podmienok technickej kvality O.G. 21/92. 

Skontroloval som správnu funkciu výrobku, dostal som pokyny k používaniu 
a bolo mi predvedené, ako výrobok správne používať. Týmto certifikátom 
teda súhlasím so záručnými podmienkami. 
 
Kupujúci (meno, priezvisko): 
 
Adresa: 
 
 
 

Podpis kupujúceho: 
 
 
 

1. ZÁRUČNÁ DOBA 

Na bicykel sa vzťahuje záručná doba v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia, ktorá môže byť 
predĺžená o dobu strávenú v servisnom centre (maximálne 10% celkovej záručnej doby). Záruku je 
možné nárokovať iba pri dodržiavaní inštrukcií v manuáli a doložením originálneho záručného 
certifikátu spolu s dokladom o kúpe. 

V prípade výmeny chybného produktu či komponentu, na ktorý sa vzťahujú záručné podmienky, môže 
výrobca poskytnúť rovnaký či kvalitnejší produkt / komponent. Ak už nie je rám alebo vidlica v našej 
ponuke, vyhradzujeme si právo dodať adekvátnu náhradu, ktorá sa môže farebne či dizajnovo líšiť od 
originálu. 

Priemerná doba prevádzky bicykla je 5 rokov.  

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Záruka poskytnutá na bicykel alebo jeho komponenty je platná v závislosti na záruke poskytnutej 
výrobcom príslušného komponentu. 

Záruka stráca platnosti v nasledujúci prípadoch: 

- poškodenie či závady spôsobené nesprávnym transportom; 

- absencia záručného certifikátu; 

- modelová rada alebo farba nezodpovedá rade uvedenej v záručnom certifikáte; 

- závady spôsobené nesprávnym používaním produktu, ktoré nie sú v súlade s odporúčaniami v 
tomto manuáli (mechanické poškodenie, nehoda, preťaženie, akrobacie, skoky); 

- bicykel nebol používaný v súlade s inštrukciami týkajúcimi sa správneho zaobchádzania a 
údržby; 



- počas záručnej doby boli vykonávané neodborné zásahy do konštrukcie produktu, ktoré mali 
nepriaznivý vplyv na jeho správnu funkciu; 

- využívanie výrobku na účely, na ktoré nebol navrhnutý; 

- skladovanie bicykla v nepriaznivých podmienkach; 

- bicykel nebolo pred prvým použitím riadne zostavený / nastavený podľa užívateľského 
manuálu; 

- nedodržanie inštrukcií poskytnutých výrobcom či iné okolnosti, ktoré mali za následok 
mechanické poškodenie či nadlimitné zaťaženie výrobku; 

- záruka nie je platná, ak bol produkt konštrukčne modifikovaný; 

- záruka nie je platná, ak je sériové číslo alebo kód produktu poškodený, nečitateľný alebo 
zámerne odstránený. 

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie. Stav dielov podliehajúcich opotrebovaniu sa výrazne 
zhoršuje, ak nie sú dodržané pokyny na údržbu odporúčané výrobcom / nedodržanie odporúčaného 
spôsobu použitia či inštalácie alebo využívanie na účely, na ktoré nebol produkt určený. 

Diely podliehajúce opotrebovaniu: olejové tesnenie proti vode, objímky, tesniace krúžky, nastaviteľné 
gumové diely, vodiace vložky, penové krúžky, fixácia zadných nastaviteľných dielov a základných 
tesniacich prvkov, stojan, skrutkové závity / skrutky (hliníkové, titánové, magnéziové, oceľové), 
brzdové vedenie, brzdové doštičky, kotúče diskových bŕzd, kontaktné miesta brzdových bubnov, 
reťaz, ozubené kolieska, kazeta, prehadzovačka, brzdové lanká (otvorené aj chránené), rukoväte 
riadidiel (gripy a objímky), radiace páky, guľôčkové ložiská a ložiskové krúžky, korunky, aretačné diely, 
radiaci mechanizmus, lúče, plášte, duše, ventily, sedadlo, pedále. Pokiaľ dôjde k ohnutiu osi kolesa 
(predného / zadného) v dôsledku nesprávneho zaobchádzania (skoky, jazda cez prekážky), nemožno 
nárokovať záruku. 

Záručná doba 24 mesiacov sa vzťahuje na nasledujúce diely a za nasledujúcich podmienok: 

- rám a vidlica budú vymenené, pokiaľ dôjde k poškodeniu alebo prasknutiu zvaru, nie pri 
zohnutí alebo mechanickom poškodení hlavového zloženia; 

- ráfik bude vymenený v prípade prasknutia v dôsledku chyby materiálu, nie v prípade 
decentrácie alebo pri mechanickom poškodení; 

- reťazové koliesko bude vymenené pri odlomení z prevodníka, nie pri zohnutí alebo 
poškriabaní pedálov; 

- radiace páky budú vymenené v prípade výrobnej vady alebo zlomenia (bez viditeľného 
mechanického poškodenia), ale nie keď užívateľ nemôže odlomený diel doložiť alebo javí 
známky mechanického poškodenia; 

- riadidlá a predstavec budú vymenené v prípade zlomenia, nie ak javí známky mechanického 
poškodenia alebo sú zohnuté. 

* Komponenty so špecifickými záručnými podmienkami: 

- pedále, sedlo, reťaz, brzdové doštičky, lanká a manžety (osvetlenie, reflexné prvky, brašne, 
kľučky, nosiče, zvonček, zadné osvetlenie, brzdové doštičky alebo kotúče, gripy) sú 
považované za spotrebné komponenty, na ktoré možno nárokovať záruku iba v prípade 
skrytej výrobnej vady; 

- na pneumatiky sa vzťahuje záručná doba 6 mesiacov; pneumatiky budú vymenené len v 
prípade výrobnej vady, nie pri nerovnomernom opotrebovaní, ak sa objaví trhlina, alebo ak 
javia známky bežného opotrebovania; 

- náboje budú vymenené v prípade výrobnej vady, ale nie keď ráfiky javia známky 
mechanického poškodenia alebo v prípade ohnutia nábojovej osi; 

- Reťazové kolieska budú vymenené pri ich odlomení z kazety, nie v prípade bežného 
opotrebovania alebo nadmerného zašpinenia; 

- záruka sa nevzťahuje na závity spojovacích materiálov a diely podliehajúce bežnému 
opotrebovaniu; 



- záruka sa nevzťahuje na centrovanie kolies, keďže k ich vychýleniu dochádza v dôsledku 
nesprávneho používania (preťaženie, skákanie, jazda cez prekážky); 

- záruku nemožno nárokovať na závadu vzniknutú použitím dielov od iného výrobcu; 

- záruka nie je prenosná, môže ju nárokovať len prvý vlastník výrobku;    

- prečítajte si pozorne pokyny v tomto užívateľskom manuáli, aby ste boli schopní bicykel 
správne používať a uvedomili si z toho vyplývajúce povinnosti; 

- dodržiavaním bezpečnostných zásad sa vyvarujete vzniku nehody; 

- výrobca nenesie zodpovednosť a nemôže byť obviňovaný za škody na zdraví či majetku, ak 
neboli dodržané zásady správneho používania, údržby a pravidelnej kontroly funkčnosti 
komponentov; 

- pre zníženie rizika úrazu používajte počas jazdy ochrannú výbavu (prilba, okuliare, rukavice, 
chrániče lakťov a kolien); 

- záruku ani nárok na produkt, ktorý je poskytovaný na prenájom alebo zapožičanie; 

- záruka sa nevzťahuje na produkty využívané na závodne účely - s výnimkou produktov, ktoré 
obsahujú v kóde písmeno "R" (race ready). 

DÔLEŽITÉ! Za vyššie opísaných okolností môže dôjsť k strate záruky na jeden alebo viacero 
komponentov, bez toho aby bola dotknutá záruka vzťahujúca sa na iné komponenty. 

3. ODPORÚČANIA NA PREVÁDZKU BICYKLA  

- maximálna hmotnosť užívateľa: 110 kg (optimálne 90kg); 

- pred prvým použitím bicykla skontrolujte stav bŕzd, nahustenie pneumatík, nastavenie polohy 
riadidiel a sedla (podľa výšky užívateľa) a utiahnutie spojovacieho materiálu; 

- pri jazde na verejných pozemných komunikáciách musí byť jazdec vybavený všetkými 
zákonom stanovenými prvkami; 

- počas jazdy za zníženej viditeľnosti a v noci musí bicykel obsahovať patričnú výbavu: reflexné 
prvky, osvetlenie a zadnú červenú odrazku. 

4. ODPORÚČANIA  

- pri brzdení používajte súčasne prednú aj zadnú brzdu; 

- nepoužívajte bicykel za zníženej viditeľnosti a v zlom počasí, ak na to nie je riadne vybavený; 

- neodporúčame používať najväčší pastorok v kombinácii s najväčším prevodníkom alebo 
najmenší pastorok v kombinácii s najmenším prevodníkom; 

- prevody meňte iba za jazdy a do pedálov šliapte čo najmenšou silou; 

- pravidelne čistite reťazové kolieska a reťaz od prachu mäkkou kefkou, pretože nahromadené 
nečistoty môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie dielov; nezanedbávajte aplikáciu 
špeciálneho maziva (na tieto diely nepoužívajte vazelínu). 

5. ÚVODNÉ NASTAVENIE 

UPOZORNENIE! 

Pred prvou jazdou musí byť bicykel nastavený, a to buď špecializovaným servisným centrom, alebo 
iným odborníkom oboznámeným s pokynmi v tomto užívateľskom manuáli. 

Pokiaľ bude prvý servis vykonaný v špecializovanom servisnom centre, požiadajte o vyplnenie 
potrebných informácií v servisnej karte na konci manuálu. 

Pred prvým použitím skontrolujte: 

 funkciu bŕzd; 

 nahustenie pneumatík; 

 výšku a fixáciu sedla a riadidiel; 



 utiahnutie rýchloupinákov; 

 utiahnutie skrutiek; 

 osvetlenie, brzdové čeľuste; 

  klaksón / zvonček. 

Podľa európskej legislatívy, ktorou je Rumunsko viazané, musia bicykle v každej kategórii obsahovať 
zodpovedajúce príslušenstvo: 

Mestské / trekingové bicykle: Osvetlenie a zvukové signalizačné zariadenie, ktoré možno používať na 
verejných cestách. 

Horské / detské bicykle: nemusia byť vybavené osvetlením; môžu sa používať na off-road jazde a na 
cyklotrasách. 

Pre jazdu na verejných komunikáciách musí jazdec poznať a dodržiavať platnú legislatívu. 

MIMORIADNE DÔLEŽITÉ! 

Podľa platnej Rumunskej legislatívy musí jazdec pri jazde na verejných komunikáciách používať 
všetkú zákonom stanovenú výbavu (ochranná prilba, chrániče lakťov a kolien). Deti musia byť 
poučené o správnom používaní bicykla rodičom alebo inou zodpovednou osobou.   

6. ÚDRŽBA 

Kontrolu technického stavu bicykla je potrebné vykonávať pravidelne, minimálne raz za šesť 
mesiacov. Technickú kontrolu musí vykonávať autorizované servisné centrum, pretože sa vykonáva 
kontrola stavu bŕzd a radiaceho systému vrátane nastavenia, očistenia a premazania radiacich 
komponentov a zaistenie celkovej bezpečnosti bicykla. 

Výsledok údržby musí do nižšie uvedeného formulára vyplniť servisné centrum, ktoré servisnú 
kontrolu vykonávalo. 

UPOZORNENIE! 

Zanedbaním riadnej údržby záruka stráca platnosť. Revíziu bicykla musí vždy vykonávať autorizované 
servisné centrum. 

Pre informácie o autorizovanom servise navštívte www.dhsbike.ro. 

Po uplynutí záručnej lehoty bude k servisu účtovaná prirážka. 

Podľa HG 1037/2010 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) obsahuje bicykel 
komponenty / príslušenstvo, ktorých je potrebné sa zbavovať na špeciálnych, na to určených 
miestach. Riaďte sa preto pravidlami pre recykláciu. 

Zakúpením produktu cez online systém spotrebiteľ obdržaním tohto manuálu potvrdzuje, že súhlasí so 
všetkými tu uvedenými podmienkami a odporúčaniami. Kupujúci teda už nemusí záručný certifikát 
podpisovať.  

http://www.dhsbike.ro/


 

TECHNICKÁ PREHLIADKA I 
(6 mesiacov od zakúpenia) 

 
Servisné miesto: 
 
Dátum prehliadky: 
 
Podpis a pečiatka: 
 
 
 

ZÁRUČNÝ SERVIS 
 
Servisné miesto: 
 
Dátum prijatia: 
 
Dátum odovzdania: 
 
Podpis zákazníka:  
 
 
Podpis predajcu a pečiatka: Servisné miesto: 

 
Dátum prehliadky: 
 
Podpis a pečiatka: 
 
 
 

ZÁRUČNÝ SERVIS 
 
Servisné miesto: 
 
Dátum prijatia: 
 
Dátum odovzdania: 
 
Podpis zákazníka:  
 
 
Podpis predajcu a pečiatka: 
 
 
 

Servisné miesto: 
 
Dátum prehliadky: 
 
Podpis a pečiatka: 
 
 
 

 

SC EUROSPORT DHS SA 
Str. SANTUHALM Nr.35A 
330004 DEVA, HUNEDOARA 
ROMANIA 

Tel: 0040 254 210 001 
Fax:0040 254 210 004 
Mail: office@devron.ro 
Web: www.devronbike.ro 

 



 

SERVISNÁ KARTA 

ZNAČKA BICYKLA: 

TYP: 

VEĽKOSŤ RÁMU: 

FARBA: 

VEĽKOSŤ KOLIES: 

DÁTUM ZAKÚPENIA: 

DETAILNÁ PREHLIADKA DIELOV 

BRZDOVÝ SYSTÉM:     KOLESÁ: 

 

SKRUTKOVÉ SPOJE: 
(za použitia dynamometra podľa kapitoly "Krútivý momenty spojovacieho materiálu“) 

 

SEDLOVKA:      RADENIE: 

 

PREHADZOVAČKA / PREŠMYKAČ:   ODPRUŽENIE: 

 

RIADIDLÁ:      OSVETLENIE: 

Miesto prehliadky:     Podpis: 

Dátum:       Pečiatka: 

 


