
 

UŽÍVATELSKÝ MANUÁL – SK 

Downhill prilba W-TEC AP-42 

Predtým, než začnete prilbu W-TEC používať, si prečítajte nasledujúce pokyny. 

Prilby W-TEC sú vyrábané so všetkou starostlivosťou a za pomoci moderných technológií tak, aby 
užívateľom zabezpečili maximálnu ochranu. 

Downhill prilba W-TEC AP-42 bola navrhnutá ako cyklo prilba vhodná pre downhill a enduro jazdenie. 
Ide o certifikovanú cyklistickú prilbu, ktorá zodpovedá európskemu štandardu EN 1078:2012. Pri inom 
spôsobe používania nie je zaručený rovnaký stupeň ochrany. 

Prilbu možno tiež využiť pri offroad jazdách, napríklad na motocross (MX), alebo štvorkolky (ATV). V 
prípade nehody vo vysokej rýchlosti však nemôže ani použitie prilby úplne vylúčiť riziko smrteľných 
zranení. Škrupina zodpovedá štandardom EÚ, však prilba nemá ECE certifikát a nie je teda vhodná 
pre použitie na pozemných komunikáciách alebo na pretekoch. 
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POUŽITIE 

Ochrana hlavy je zaistená použitými materiálmi a ich schopnosťami absorbovať a tlmiť nárazy. Ak 
bude prilba vystavená prudkému nárazu, už ju nepoužívajte a vymeňte ju, aj keby na prvý pohľad 
nebolo žiadne poškodenie viditeľné. Vnútorná štruktúra helmy sa absorbovaním nárazu deformuje, čo 
znižuje jej účinnosť pri ďalších prípadných nárazoch. 

Žiadna helma vás nechráni pri každom náraze, ale kvalitná správne nasadená motorkárska prilba s 
riadne upevneným zapínaním je tou najefektívnejšou ochranou, ktorej sa Vám dostane. 

Helmy W-TEC boli navrhnuté pre použitie pri jazde na motocykloch a nezaručujú rovnaký stupeň 
ochrany pri inom spôsobe používania. 

VAROVANIE: NIKDY NEPOUŽÍVAJTE TÚTO HELMU, ALEBO AKÚKOĽVEK INÚ POTOM, ČO 
BOLA VYSTAVENÁ NÁRAZU. 

SPRÁVNA VEĽKOSŤ 

Bezpečná prilba Vám musí na hlave pevne sedieť. Pri skúšaní si helmu nasaďte a zatraste hlavou 
dopredu a dozadu. Skúste helmou pohnúť rukami. Ak sa helma uvoľní, alebo Vám bude na hlave 
kĺzať, potrebujete menšiu veľkosť. Ak Vás helma tlačí alebo Vám spôsobuje bolesť, potrebujete 
naopak väčšiu veľkosť. Nakoniec vykonajte test: jednou rukou uchopte spodnú časť prilby a pohybom 
hore a dopredu sa ju snažte sňať z hlavy primeranou silou. Ak takto dokážete prilbu z hlavy sňať, 
riadne Vám nesedí. 

Uistite sa, že Vám helma neprekáža v bočnom videní a že ste schopní pohodlne a bezpečne otočiť 
hlavou tak, aby ste videli za seba. Mali by ste byť schopní pohodlne dýchať a nič by Vám pri výdychu 
a nádychu nemalo prekážať. 

PRED JAZDOU 

• Pred jazdou vždy skontrolujte skrutky na oboch stranách priezoru. Ich uvoľnenie za jazdy by 
predstavovalo vysoké riziko. Ak je to potrebné, skrutky utiahnite. 

• Pred jazdou si vždy zapnite pracku prilby. 

• PAMÄTAJTE, že prilba obmedzuje Váš sluch, obzvlášť za vysokej rýchlosti. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Čistite výrobok vlažnou vodou a malým množstvom neutrálneho mydla. Textilné časti nechajte 
voľne usušiť pri izbovej teplote. 

• Nikdy nečistite prilbu ani okuliare benzínom, alkoholom, chemickými rozpúšťadlami alebo 
čistidlami určenými na čistenie skla. 

• Prilbu žiadnym spôsobom neupravujte. Nerobte do škrupiny žiadne ďalšie diery. Žiadne časti 
neorezávajte ani neodstraňujte, aj keď ide len o zdanlivo nepotrebné diely. Neodstraňujte ani 
vnútornú polystyrénovú vrstvu. 

• Ak má helma termoplastickú škrupinu, nenanášajte na ňu žiadne farby ani laky bez 
konzultácie s predajcom. Žiadnym iným spôsobom nenarúšajte celistvosť helmy. 

• Uistite sa, že Vaši domáci miláčikovia nemajú k prilbe prístup. Rozhryzená alebo poškriabaná 
helma sa už nedá opraviť. 

• Používajte iba originálne náhradné diely dodávané výrobcom. 

• Odkladajte helmu na bezpečnom mieste. Nevešajte helmu na kormidlo alebo zrkadlá, mohli by 
ste tým poškodiť vnútornú výstelku. 
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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.  

„Kupujúcí, 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 

• 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 
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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: 


