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ÚVOD 

Gratulujeme k zakúpeniu novej prilby. Tento produkt bol navrhnutý a vyrobený tak, aby uspokojil aj 
tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti komfortu a bezpečnosti. Prilba je ergonomicky a 
aerodynamicky tvarovaná a jej použitie je pomerne ľahké. 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

POZOR: 

• Manuál si prečítajte pozorne ešte pred prvou jazdou, pretože obsahuje cenné informácie 
ohľadom správneho použitia výrobku. 

• Nedodržanie uvedených pokynov môže výrazne znížiť ochranný efekt prilby a celkovo jej 
účinnosť. To môže mať za následok vážne zranenia. 

ZÁSADY BEZPEČNOSTI 

• Prilba je špeciálne navrhnutá pre jazdu na motocykli. Pri inom ako uvedenom použití nie je 
možné zaručiť adekvátnu úroveň ochrany. 

• Výrobok predstavuje účinnú ochranu, ktorá má zmierniť náraz pri prípadnej kolízii. Žiadny 
prostriedok ale nemôže zaručiť absolútnu ochranu pred zranením alebo pred škodou. Preto 
jazdite vždy opatrne. 

• Počas jazdy majte prilbu vždy riadne utiahnutú a upevnenú, aby ste neznížili jej bezpečnosť. 

• Pod upínací systém nikdy nenavliekajte šatku, ani si pod prilbu nedávajte čiapku alebo niečo 
podobné. 

• Prilba môže tlmiť vonkajšie zvuky. Uistite sa, že ste schopný počuť výstražné znamenia 
vrátane sirén zásahových zložiek. 

• Výrobok neklaďte do blízkosti tepelných zdrojov. Nedávajte ho ani do blízkosti výfuku, nosiča 
alebo do vnútorných priestorov motorky. 

• Nevykonávajte neschválené úpravy produktu, aby ste neznížili jeho účinok. Používajte len 
originálne náhradné diely podľa konkrétneho modelu. 

• Všetky poškodenia nemusia byť ihneď zjavné. Ak prilba prešla kolíziou, je potrebné ju 
okamžite vymeniť za novú, hoci nie sú viditeľné známky poškodenia. 

• V prípade pochybností alebo nejasností ohľadom použitia výrobku kontaktujte autorizovaného 
predajcu. 

VÝBER PRILBY 

• Obzvlášť dôležitá je správna veľkosť prilby. Aby ste si zvolili tú správnu, skúste ich viac a 
vyberte tú, ktorá najlepšie zodpovedá tvaru Vašej hlavy, pevne sedí a v ktorej sa cítite 
pohodlne. 

• Ak by prilba bola príliš veľká, mohla by počas jazdy ľahko skĺznuť a zatieniť výhľad. Poprípade 
by mohla skĺzavať do strán a zavadzať pri jazde. 

• Po výbere si skúste prilbu nechať na hlave po dobu niekoľkých minút. Prilba nesmie tlačiť na 
žiadnom mieste a nesmiete cítiť ani prehnaný tlak počas nosenia. 

ZLOŽENIE PRILBY 

• Prilbu si dajte správne na hlavu a riadne utiahnite upínací popruh. Potom sa pokúste prilbu 
dať dolu, ako je uvedené na obr. A. Pri prípadnom náraze môžu rôzne pôsobiace sily a tlaky 
spôsobiť rotáciu alebo posun prilby, pokiaľ nie je riadne upevnená. 
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• Počas skúšky by sa s prilbou nemalo dať hýbať a ani by nemala skĺzavať nadol. Ak by k tomu 
došlo, upravte dĺžku popruhu a test zopakujte. 

Obr. A 

 

UPÍNACÍ SYSTÉM 

• Upínací popruh je výrobne nastavený na štandardnú dĺžku. Pred použitím sa uistite, že je 
prednastavený správne a nepoškodený. 

• Uistite sa, že je popruh správne utiahnutý a drží prilbu pevne na mieste. Pred každou jazdou 
si skontrolujte správne upnutie popruhu pod bradou v adekvátnej blízkosti hrdla. Upnutie musí 
ale byť aj pohodlné. 

• Správne zapnutý popruh umožňuje bežné dýchanie alebo prehĺtanie, bez toho aby medzi 
popruhom a hrdlom bola medzera väčšia ako pre jeden prst. 

• POZOR: Gombík, ktorý sa nachádza na popruhu iba zamedzuje oteru jednej časti popruhu o 
druhý pri optimálnom upevnení. 

PLEXI 

• Plexi musí byť okamžite vymenené, ak je poškodené alebo ak škrabance ovplyvňujú dobrý 
výhľad a ochranné vlastnosti natoľko, že už nie je možné prilbu bezpečne používať. 

• Na plexi sa nesmie nič maľovať ani lepiť nálepky. 

• Použité plexi musia typovo zodpovedať prilbe. 

ČISTENIE A ÚDRŽBA 

• Nie každé poškodenie je viditeľné voľným okom. Preto prilbu vymeňte za novú po každej 
kolízii alebo náraze. 

• Buďte opatrný, pretože prilbu alebo plexi môžu poškodiť aj iné látky tak, že to nie je na prvý 
pohľad zjavné. Pre čistenie použite len vlažnú vodu a jemné mydlo. Potom prilbu aj plexi 
nechajte vysušiť pri izbovej teplote. Chráňte pred slnečnými lúčmi alebo pred tepelnými 
zdrojmi. 

• Nikdy nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, benzol, riedidlo alebo iné chemikálie. Tie by totiž 
mohli nenávratne poškodiť škrupinu, zhoršiť čírosť, ovplyvniť mechanické vlastnosti a výrazne 
znížiť ochranné účinky. 
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SPRÁVNE POUŽITIE 

PLEXI 

DEMONTÁŽ: 

1. Plexi úplne otvorte. 

2. Stlačte a podržte tlačidlo na uvoľnenie plexi (A) a posuňte plexi dopredu, kým sa neozve 
zaklapnutie (Obr. 1). 

3. Vyberte háčiky plexi (B1 a B2) z ich držiakov. 

4. To isté zopakujte na druhej strane. 

POZOR: Nikdy nevyťahujte mechanizmus plexi z prilby von. 

MONTÁŽ: 

1. Nasaďte otvorené plexi tak, že umiestnite háčiky (B1 a B2) do roviny s ich úchytmi v 
mechanizme (Obr. 2). 

2. Háčik (B1) vložte do úchytu a plexi zatlačte oproti škrupine spolu s druhým háčikom (B2). To 
uvedie do činnosti tlačidlo na uvoľnenie plexi (Obr. 2). 

3. Posuňte plexi, kým nezapadne na správne miesto. 

4. To isté zopakujte na druhom konci. 

POZOR: 

• Po každej výmene plexi skontrolujte funkčnosť mechanizmu niekoľkonásobným odklopením a 
sklopením plexi. Pokiaľ je nutné, opakujte predchádzajúce kroky. 

• Ak dôjde k poškodeniu mechanizmu, kontaktujte autorizovaného predajcu. 

  

Obr. 1 Obr. 2 

ODNÍMATEĽNÉ VNÚTRO POLSTROVANIA (LEN PRI NIEKTORÝCH 
TYPOCH) 

ODSTRÁNENIE LÍCNEHO POLSTROVANIA 

1. Rozopnite podbradník podľa inštrukcií. 

2. Uchopte držiak zadnej časti ľavej lícnej vypchávky a potiahnite smerom dovnútra prilby pre 
uvoľnenie zacvakávacieho úchytu (Obr. 3). 

3. Uvoľnite klapku v blízkosti chrániča brady (Obr. 4). 

4. Tie isté kroky vykonajte pri pravej lícnej vypchávke. 
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Obr. 3 Obr. 4 

ODSTRÁNENIE VNÚTORNÉHO POLSTROVANIA 

1. Vyháknite ľavú zadnú záklopku zo zámku, ktorý je umiestnený na vnútornej stene škrupiny 
tak, že jemne deformujte okraj tesnenia a pomaly vytiahnete vankúšik v oblastí nákrčníku 
smerom dovnútra (Obr. 5). To isté urobte pre vytiahnutie strednej a pravej záklopky. 

2. Vyháknite ľavú prednú záklopku zo zámku, ktorý je umiestnený na vnútornej strane škrupiny 
tak, že jemne potlačíte vankúšik smerom dovnútra prilby (Obr. 6). Vykonajte tie isté kroky pre 
uvoľnenie strednej a pravej prednej záklopky. 

3. Vyberte vnútorné polstrovanie z prilby. 

 
 

Obr. 5 Obr. 6 

VLOŽENIE VNÚTORNÉHO POLSTROVANIA 

1. Vložte polstrovanie správne do prilby. 

2. Zaháknite predné záklopky do zámkov na vnútornej strane škrupiny tak, že výstelku jemne 
zatlačíte smerom von z prilby (Obr. 6). 

3. Zaháknite zadné záklopky vnútorného polstrovania do posedov v oblasti nákrčníku (Obr. 5). 
Aby to bolo možné vykonať, mierne ohnite kraj tesnenia a zatlačte, kým krúžky nezacvaknú. 
Dbajte na to, aby polstrovanie správne priliehalo na vnútornú stranu prilby. 

VLOŽENIE LÍCNEHO POLSTROVANIA 

1. Vložte podbradník na zodpovedajúce miesto na lícnicu. Potom vložte záklopku na prednej 
strane lícnice do posedu na vnútornej strane chrániča brady (Obr. 3 a 4). 

2. Súčasne vložte upínací gombík lícneho polstrovania do oka výstelky a zaháknite do EPS 
úchytu (Obr. 7). 

3. Tie isté kroky opakujte pre pravú stranu. 
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Obr. 7 

POZOR: 

• Ak je prilba vybavená D-krúžkami, stiahnite ich dole, ako je uvedené na ich štítku. 

• Po každej výmene alebo po každej manipulácii s polstrovaním sa uistite, že ste ho vložili 
správne a že pohodlne sedí na mieste. Pokiaľ je nutné, zopakujte uvedený postup. 

• Polstrovanie odnímajte len ak je to potrebné na účely prania alebo čistenia. 

• Ak vnútorné vankúšiky a výstelka nesedia správne, prilbu nepoužívajte. 

• Čistite iba vo vlažnej vode (max. 30 °C) a za použitia neutrálneho mydla. 

• Prepláchnite v studenej vode a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote. Chráňte pred slnečnými 
lúčmi. 

• Vnútorný polystyrén je ľahko deformovateľný. V prípade tlmenia nárazu dochádza k jeho 
deformácii. 

• Čistite ho mokrou handričkou a nechajte vyschnúť pri izbovej teplote mimo dosahu slnečných 
lúčov. 

• Prilbu ani žiadny z jej dielov nijako nemodifikujte. 

• Vnútorné polstrovanie neperte v práčke. 

• Pri vykonávaní vyššie uvedených krokov nepoužívajte žiadne ďalšie nástroje alebo náčinie. 

PINLOCK® 

Systém Pinlock® je dostupný ako štandard alebo doplnkové vybavenie. 

MONTÁŽ NA VNÚTORNOM PLEXI 

1. Vyberte plexi von. 

2. Uistite sa, že vnútorná plocha plexi je čistá a že vonkajšie nastavovacie páčky kolíčkov 
smerujú dovnútra. 

3. Umiestnite Pinlock® na vnútornú stranu plexi a dajte pozor, aby sa silikónové tesnenie 
Pinlock® dotýkalo vnútornej strany plexi. 

4. Nasuňte jednu stranu vnútorného plexi Pinlock® na jeden zo štipcov a zaistite (Obr. 8). 

5. Plexi rozprestrite po celej ploche a druhú stranu prichyťte pomocou ďalšieho kolíka (Obr. 9). 

6. Uvoľnite plexi. 

7. Odstráňte ochrannú fóliu z vnútornej strany Pinlock® vrstvy a uistite sa, že silikónová vrstva 
pevne prilieha na vnútornú stranu plexi. 
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8. Primontujte plexi späť do prilby. 

PREVERENIE NAPNUTIA VNÚTORNÉHO PLEXI 

• Preverte správne napnutie tak, že plexi niekoľko ráz za sebou otvorte a zatvorte. 

• Preverte, že obe plexi pevne sedia a že nedochádza k ich posunu. 

• Ak vnútorná strana plexi nedrží pevne, pohnite obe vonkajšie páčky súčasne hore pre 
zvýšenie napnutia (Obr. 10). Tento proces sa musí vykonávať postupne. Najvyššieho pnutie 
sa dosiahne, ak páčky štipcov smerujú smerom von. 

   

Obr. 8 Obr. 9 Obr. 10 

POZOR: 

• Chráňte priestor medzi plexi pred prachom. Prach môže plexi poškriabať a razantne znížiť 
priehľadnosť. Poškriabané diely musia byť ihneď vymenené. 

• Pravidelne kontrolujte správne napnutie vnútorného plexi, aby nedošlo k jeho posunu a 
poškodeniu. 

• Ak sa v priestore medzi plexi vyskytuje zahmlenie alebo kondenzácia, skontrolujte správnu 
montáž a uchytenie oboch dielov. 

• Extrémne upnutie vnútorného plexi môže mať za následok prílišnú priľnavosť a následnú 
deformáciu, ktorá sa môže prejaviť znížením adaptability v prípade ďalšieho nastavenia. 

• Dlhodobé používanie za nepriaznivých podmienok môže vyústiť v zníženie efektivity alebo sa 
prejaviť zahmlievaním, popr. výskytom kondenzácie na vnútornom plexi. Ak k tomu dôjde, 
potom vnútorné plexi vytiahnite von a osušte vlažným a suchým vzduchom. Potom by malo 
dôjsť k zlepšeniu. 

• Rovnako tak intenzívne potenie, dýchanie, používanie za špecifických podmienok (nízke 
teploty, nízka alebo vysoká vlhkosť ovzdušia, náhle výkyvy počasia, silný dážď) vrátane 
dlhodobého intenzívneho používania môžu znížiť účinnosť systému a spôsobiť zahmlievanie 
vnútorného plexi alebo výskyt kondenzácie. V takomto prípade vyberte vnútorné plexi z plexi 
prilby a osušte pomocou suchého vlažného vzduchu. To isté aplikujte v prípade odstránenia 
vlhkosti z vnútra prilby. 

DEMONTÁŽ VNÚTORNÉHO PLEXI PINLOCK® 

1. Plexi, ktoré má vnútornú vrstvu Pinlock®, vyberte z prilby von. 

2. Odtiahnite plexi a uvoľnite vnútorné Pinlock® z kolíčkov (Obr. 9). 

3. Plexi uvoľnite. 

ÚDRŽBA A ČISTENIE 

• Odoberte vnútorný Pinlock® z plexi a očistite ho jemne pomocou mäkkej navlhčenej 
handričky. Použite iba neutrálne tekuté mydlo a potom opláchnite pod tečúcou vodou. 

• Osušte ho pomocou vlažného suchého vzduchu, neutierajte. 
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• Pre zachovanie všetkých vlastností plexi po čo najdlhšiu dobu, nechajte prilbu schnúť vo 
ventilovanej a suchej miestnosti tak, že plexi prilby necháte po použití otvorené. 

• Výrobok nevystavujte priamemu slnku a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov. 

VRCHNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM 

Viď obr. 11 

Tento inovatívny ventilačný systém reguluje prívod vzduchu dovnútra prilby: 

Pozícia A (gombík je vpredu) - ventilácia je uzavretá 

Pozícia B (gombík je vzadu) - vzduch prúdi dovnútra 

 
 

Obr. 11A Obr. 11B 

SPODNÝ VENTILAČNÝ SYSTÉM 

Viď obr. 12 

Tento inovatívny spodný ventilačný systém je ovládaný jednoduchým mechanizmom na spodnej 
strane chrániča brady a umožňuje prúdenie vzduchu priamo na plexi, aby sa zamedzilo výskytu 
zahmlievaniu alebo kondenzácii: 

Pozícia A – zatvorené 

Pozícia B – otvorené 

 
 

Obr. 12A Obr. 12B 
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ZADNÝ VENTILÁTOR 

Viď obr. 13 

Zadný ventilátor pod prítlačným krídlom zaručuje optimálny rozvod tepla. 

 

Obr. 13 

CHRÁNIČ PRED VETROM 

Tento doplnok vylepšuje správanie prilby za špecifických podmienok použitia. Zabraňuje prieniku 
nepríjemného vzduch do oblasti pod bradou. Pre jeho montáž a demontáž sledujte obr. 14. 

 

Obr. 14 

UPÍNACÍ SYSTÉM MICROLOCK 

Prilba je vybavená upínacím systémom Microlock, čo je jeden z najpohodlnejších a najmodernejších 
systémov, ktorý využíva mikrometrické nastavenie. Aby ste systém používali čo najbezpečnejšie a aby 
ste plne ocenili jeho výhody, čítajte pozorne priložený manuál a venujte pozornosť všetkým 
odporúčaniam v manuáli aj na štítku. Pred každým použitím sa uistite, že používate adekvátnu veľkosť 
a že výrobok pevne sedí na hlave. 

POUŽITIE A ZÁSADY BEZPEČNOSTI 

1. Upevnite Microlock tak, že ozubený jazýček vsuniete do pracky (1). POZOR: ozubený jazýček 
sa nesmie pretáčať a ozubená plocha musí smerovať k vonkajšej strane prilby. Jazýček 
riadne potiahnite, aby ste sa uistili, že uzatvárací mechanizmus je zaistený. 

2. Stlačte ozubený jazýček, kým nepocítite jeho tlak na lícnej oblasti. POZOR: jazýček sa v 
zámku nesmie voľne pohybovať. 

3. Teraz skúste prilbu zložiť tak, že na ňu zatlačíte a skúsite posunúť odzadu dopredu. Prilba 
musí zostať pevne na mieste podľa uvedených inštrukcií. 
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4. Ak pri vykonávaní kroku č.3 zistíte, že podbradový pásik je príliš voľný (môže byť spôsobené 
nedostatočným tlakom v čeľustnej oblasti pri plnom zapnutí zámku), potom sa musí pásik 
prenastaviť (skrátiť). Pokiaľ naopak zistíte, že je pásik príliš tesný (to sa môže prejaviť, ak je 
jazýček uzamknutý na treťom alebo štvrtom zúbku), potom sa musí pásik predĺžiť. 

5. Pre prenastavenie uvoľnite prilbu tým, že zdvihnete červenú páčku. Prilbu vyvlečte (2). 
Upravte dĺžku tým, že pásik pretiahnete nastavovacou kovovou prackou (3). 

6. Zopakujte kroky 1 až 3 a uistite sa, že jazýček zapadol do zámku aspoň piatimi zúbkami. 
Počas úpravy nastavenia odporúčame záklopku uzavrieť najmenej na 5. zárez, aby sa 
zabezpečila plná funkčnosť systému. Pri dopínaní alebo uvoľňovaní o jeden zárez (zúbok) 
systém zaručuje komfortné a bezpečné použitie. 

7. POZOR: Červenú páčku uvoľnite, iba ak dávate dole prilbu. Nikdy s ňou nemanipulujte, ak 
šoférujete! 

 

 

ÚDRŽBA 

• Piesok a prach môžu výrazne znížiť účinnosť systému. Výrobok je preto nutné pravidelne čistiť 
za požitia vlažnej vody a neutrálneho mydla. 

• Nepoužívajte rozpúšťadlá a na výrobok nenanášajte mazivo. 

• Za určitých podmienok môže dôjsť k poškodeniu systému. Ak zistíte, že systém nefunguje 
správne, prestaňte prilbu používať 

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. 
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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. 

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). 

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


