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ÚVOD 

Spoločnosť AXO Sport bola založená v roku 1978 a netrvalo dlho, než sa stala prelomovým 
medzinárodným výrobcom motorkárskeho oblečenia, obuvi, doplnkov a ochranných prvkov. 

Aj keď sa spoločnosť z počiatku zameriavala na MX a offroad vybavenie, v dnešnej dobe ponúka 
kompletnú výbavu aj pre cestné motocykle. Spoločnosť sa priebežne snaží svojou neustále sa 
vyvíjajúcou ponuku obohacovať o výrobky, ktoré idú ruka v ruke s novými trendmi, akými sú napríklad 
free-style, supermoto, alebo jazda na horských bicykloch. 

Informácie v tomto manuáli sú len všeobecné a môžu sa meniť bez predchádzajúceho upozornenia. 

POUŽITIE 

Obuv je určená na jazdu na motorových vozidlách, ktorých nárokom zodpovedá (napr. motokros, 
enduro, ATV, supermoto a ďalšie). Je vhodná k obvyklému aj profesionálnemu využitiu. Vždy topánky 
používajte zároveň s vhodným motorkárskym oblečením a vybavením. 

Keďže sa predpokladá, že obuv bude do určitej miery poskytovať ochranu chodidiel a členkov v 
prípade pádu, je nutné ju označiť ako „osobné ochranné vybavenie" (PPE). Obuv bola vyvinutá a 
vyrobená tiež za účelom poskytnutia ochrany v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. 
Táto ochrana nijako výrazne neobmedzuje jazdca v pohybe či v ovládaní motocykla. 

Obmedzenia 

Obuv AXO bola vyvinutá na použitie len spolu s ostatnými ochrannými prvkami, ako sú prilba, 
ochranné oblečenie, chránič chrbtice atď. 

Jazdec musí mať na pamäti, že v extrémnych podmienkach sa vlastnosti obuvi môžu meniť. Napríklad 
v extrémnom teple alebo mraze, ťažkom daždi alebo snežení môže byť ochranná funkcia obuvi 
obmedzená. 

Obuv používajte len na účely, ku ktorým je určená. 

Ak nebudete AXO oblečenie a doplnky používať riadnym spôsobom a nebudete ich mať starostlivo 
dopnuté, môžu byť ich ochranné vlastnosti obmedzené. To isté platí, ak budete pod ochranným 
odevom AXO nosiť príliš objemnú vrstvu ďalšieho oblečenia. 

Nesprávne použitie 

Túto obuv nepoužívajte na iné športové účely než k jazde na motorových vozidlách, ku ktorým je 
určená. Nepoužívajte ju na cestných a závodných motocykloch. 

AXO odevy a doplnky nie sú ohňovzdorné, a teda nie sú vyrobené za účelom ochrany proti požiaru či 
ohňu. 

RIZIKÁ A STUPNE OCHRANY 

Obuv poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi, bez toho, aby nejako obmedzovala jazdcovu 
schopnosť ovládať pedále. Obuv je vyrobená tak, aby do istej miery chránila chodidlá a členky pred 
odreninami a drobnými poraneniami v prípade nehody. Zvyčajné riziká pri nehode zahŕňajú zavalenia 
jazdca motorkou, stret s inými vozidlami, náraz do objektov pozdĺž cesty alebo vplyv na povrch cesty. 
Zranenia spôsobené pádom z motorky sú zvyčajne horšie, ak ostane noha uväznená pod strojom. 

POZOR: ŽIADNA MOTOCYKLOVÁ OBUV NEDOKÁŽE ÚPLNE ZABRÁNIŤ ZRANENIAM 
CHODIDIEL ČI CELÉHO TELA. 

JAZDA NA MOTOCYKLI – či už na ceste, v teréne alebo na závodnej dráhe – VŽDY ZAHRŇUJE 
RIZIKO VÁŽNYCH ZRANENÍ ALEBO DOKONCA SMRTI. JAZDCI MUSIA BRAŤ DO ÚVAHY SVOJE 
SKÚSENOSTI S OVLÁDANÍM MOTOCYKLA, ROVNAKO TAK AKO VLASTNOSTI A ŠPECIFIKÁCIE 
STROJA SAMOTNÉHO, TAK AKO ICH USTANOVÍ VÝROBCA. 

Európska norma EN 13634:2010 definuje dve rôzne úrovne ochrany. 
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Úroveň 1 zahŕňa minimálne vlastnosti motorkárskej obuvi. Táto úroveň zaručuje ochranu v prípade 
nehody a pohodlie pri jazde na akomkoľvek druhu motocykla. Pre jazdcov, ktorých štýl jazdy 
predstavuje vyššie riziko nehody, je odporúčaná úroveň 2. Výrobky certifikované pod úrovňou 2 
poskytujú vyššiu ochranu, avšak na úkor pohodlia a celkovej váhy obuvi. Takáto obuv nemusí všetkým 
jazdcom vyhovovať. 

ŠTÍTKY 

Na každej topánke nájdete tieto informácie: 

 

Symboly 

 

Ochranná známka AXOSPORT S.p.A. 

 

Model výrobku 

 
Kód výrobku 

 

Symbol znázorňujúci spôsob použitia 

 
Číslo európskej technickej normy 

 
Úroveň ochrany podľa normy EN 13634:2010 

 

Označenie CE (výrobok spĺňa legislatívne požiadavky EU) 



5 

 

 

Užívateľský manuál 

PRED POUŽITÍM SI CELÝ MANUÁL PREČÍTAJTE 

 
Doba výroby (rok a štvrťrok) 

VYROBENÉ V ČÍNE Krajina výroby 

 

Veľkosť (príklad) 

 

Informačné symboly podľa smernice 94/11/ES 

PLAST 55 % 

SYNTETICKÉ LÁTKY 31 % 

KOŽA 9 % 

GUMA 5 % 

Materiál použitý na výrobu topánok 

Značka CE 

Ochranné odevy spadajúce pod značku CE spĺňajú požiadavky smernice 89/686/EHS a jej neskorších 
úprav, vrátane procesu certifikácie podľa článkov 8.1 a 10 tejto smernice. Takto označený výrobok 
zodpovedá všetkým požiadavkám smerníc, na základe ktorých sa označenie CE udeľuje. Ak je 
značka CE na štítku výrobku, výrobca sa zaručuje za to, že obuv spĺňa všetky požiadavky a že prešla 
riadnym procesom certifikácie. Naša obuv je testovaná a certifikovaná v stredisku č. 2008 
(DOLOMITICERT s.c.ar.l, Z.I. Villanova, 32013 Longarone, BL, Taliansko), ktorého testovacie metódy 
zodpovedajú európskej smernici 89/686/EHS a všetkým jej následným úpravám, rovnako tak ako 
norme EN 13634:2010. 

Vlastnosti výrobku 

Testy podľa európskej smernice preukázali, že obuv svojim ergonomickým tvarom, ochrannými 
vlastnosťami a pohodlím spĺňa všetky normou dané požiadavky. 

Typ ochrany, ktorý moto obuv A2 poskytuje: 

Typ ochrany 
Podlieha EN 13634:2010 

A2 

Odolnosť proti oderom hornej časti obuvi Úroveň 1 

Pevnosť v šmyku hornej časti obuvi Úroveň 1 

Priečna tuhosť spodnej časti obuvi Úroveň 1 
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POUŽITIE 

Typ obuvi Metóda 

Nazutie obuvi A2 

Obujte si topánku, pevne upevnite zapínanie na suchý zips, 
upravte mikrometrické pásky a zatlačte pracky na miesta tak, 
aby topánka pevne objala chodidlo, bez toho aby Vás 
obmedzovala v pohybe. 

Vyzutie obuvi A2 
Uvoľnite pracky zatiahnutím, odopnite zapínanie na suchý zips 
a topánku si vyzujte. 

 

Oblečenie a doplnky AXO boli navrhnuté tak, aby čo najlepšie sadli a aby užívateľa nijak 
neobmedzovali v pohybe. Veľkosť oblečenia voľte podľa pozície, akú na motocykli zvyčajne zaujmete. 

Každý jazdec by si mal byť vedomý toho, že ochranný odev môže nejakým spôsobom obmedzovať 
jeho pohyb. Je vhodné, aby si jazdec na nové oblečenie najskôr zvykol. 

POZOR: Predtým, než si topánky obujete, sa uistite, že nie sú poškodené, či špinavé. Skontrolujte, či 
sú všetky upínacie mechanizmy riadne utiahnuté. 

SKLADOVANIE A ÚDRŽBA 

Udržujte obuv v nepoškodenom stave a správnym spôsobom ju uťahujte. Nevystavujte ju priamemu 
slnku alebo zdrojom tepla. Uchovávajte ju na suchom a dobre vetranom mieste. Nič na obuv neklaďte, 
aby ste nedeformovali jej tvar. Ak bude obuv deformovaná, poškodená, príliš opotrebovaná alebo 
rozbitá, musí sa vymeniť. Obuv je tiež nutné vymeniť po náraze alebo nehode. Ak budete topánky 
prevážať, uložte ich do pôvodnej škatule. 

Ak sa budete vyššie uvedenými pokyny riadiť, vydrží Vám obuv približne 3 roky. 

ČISTENIE 

   

  

 Nepoužívajte vysokotlakové čističe. 

 Neperte v práčke. 

 Nepoužívajte na čistenie obuvi rozpúšťadlá. Ak obuv príde do kontaktu s kyselinami alebo 
rozpúšťadlami, starostlivo ju skontrolujte a v prípade potreby vymeňte za novú. 

 Čistite obuv jemnou kefou a potom vlhkou handrou namočenou v zriedenom mydle s 
neutrálnym pH. Nechajte ju sušiť pri izbovej teplote mimo zdrojov tepla (napr. radiátorov). 
Pravidelne ošetrujte kožené časti obuvi špeciálnym krémom. 

 Obuv AXO neobsahuje žiadne zdraviu škodlivé látky. Obzvlášť citliví ľudia alebo alergici by 
mali po prvom náznaku alergickej reakcie prestať obuv používať. 

LIKVIDÁCIA 

VAROVANIE: OBUVI SA ZBAVUJTE ZODPOVEDNE. Nepáľte ju a ani ju mechanicky neničte. Ak sa 
chcete obuvi zbaviť, riaďte sa miestnymi zákonmi a predpismi a uistite sa, že ju umiestnite do toho 
správneho kontajnera. 
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Obuv nemodifikujte, ani sa nesnažte ju sami opravovať. Stratí tým svoje ochranné vlastnosti. Ak 
potrebujete topánky opraviť, kontaktujte predajcu. 

AXO sa zaručuje, že všetky výrobky boli vyrobené bez použitia detskej pracovnej sily (deti do 16 
rokov), otrockej práce alebo za podmienok, kedy by bolo ohrozené zdravie alebo dôstojnosť 
pracovníkov. AXO sa tiež zaručuje, že pri vývoji a výrobe materiálov nedošlo k testovaniu na 
zvieratách. 

Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody, zranenia alebo nepriaznivé následky 
zapríčinené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom. 

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. 

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. 

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

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 
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vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode 
nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 

 

 

 

 

 


