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ÚVOD 

Gratulujeme k zakúpeniu tohto produktu, ktorý vznikol na základe dvadsaťročných skúseností. 
Výrobok v sebe kombinuje klasický čln a paddleboard a prináša tak viac zábavy ako kedykoľvek 
predtým. Čln má rovný profil, vysokú stabilitu, viacvrstvové zloženie a vzduchové komory pre zaistenie 
vysokej odolnosti počas použitia. Vnútro člna môže byť použité ako paddleboard (SUP), kedy sa 
užívateľ preháňa po vlnách vo vzpriamenej polohe a môže lepšie sledovať krajinu. 

  

   

• V záujme zachovania vlastnej bezpečnosti venujte pozornosť všetkým varovaniam. Ignorovať 
nariadenia a odporúčania môže mať za následok škodu alebo zranenie, vrátane smrteľného 
zranenia. 

• Pádlovanie môže byť veľmi nebezpečné a je tiež veľmi náročné na fyzickú kondíciu. Je 
dôležité správne pochopiť použitie výrobku, aby nedošlo k zraneniu. Dobre sa oboznámte so 
všetkými plavebnými aj všeobecnými predpismi a nariadeniami. 

• Manuál si ponechajte pre budúcu potrebu a odovzdajte do ďalšiemu užívateľovi, ak výrobok 
predávate. Poznačte si identifikačné číslo trupu (HIN), ktoré je uvedené v nasledujúcom 
rámčeku: CN-ORP 

• AM výrobky zodpovedajú norme ISO 6185 medzinárodného normalizačného inštitútu. 

• Počet užívateľov ani hmotnostná záťaž nesmie prekročiť limity, uvedené na člne. Pozrite sa 
na štítok na trupe lode (Obr. 1), kde nájdete aktuálne obmedzenia. 

 

Obr. 1 

1. Norma EN ISO 6185 ČASŤ 1 TYP II 

2. Krajina pôvodu 
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3. Max. počet užívateľov 

4. Výrobcom odporúčaná maximálna záťaž 

5. Výrobcom odporúčaný maximálny tlak 

6. Identifikačné číslo trupu (HIN) 

7. Názov a adresa výrobcu 

8. Max. výkon motora 

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY 

• Pozorne si prečítajte manuál a poučte všetkých ďalších používateľov o zásadách bezpečného 
použitia. 

• Manuál si ponechajte pre budúci náhľad. 

• Oboznámte sa so špecifickými predpismi. 

• Dbajte na nariadenia manuálu vrátane údajov uvedených na výrobku. Nerovnomerné 
rozloženie osôb alebo nákladu môže byť nebezpečné. 

• Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa pohybujete alebo stojíte na palube, postavte sa vždy do 
stredu pre väčšiu stabilitu. 

• Vždy si vezmite plávaciu vestu. 

• Použite prilbu, ak je to nevyhnutné. 

• Výrobok nepoužívajte za silného vetra, v silných prúdoch, na otvorenej vodnej ploche alebo na 
nebezpečných miestach. 

• Výrobok nepoužívajte pri povodniach. 

• Výrobok nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo drog. 

• Čln nepreťažujte ani neprehusťujte. 

• Príliš sa pri veslovaní nepreťažujte a dodržujte limity. 

• Nenechajte sa ťahať iným zariadením alebo člnom. 

• Dbajte na miestne predpisy a nariadenia. 

• Nejedná sa o profesionálny záchranný prostriedok. 

• Deti môžu výrobok používať iba pod dozorom dospelých. 

• Neprekračujte žiadne uvedené limity. 

• Pozor na pobrežné vetry alebo prúdy. 

• Tekutiny vytekajúce z batérie, kyseliny, olej alebo benzín môžu byť nebezpečné a zdraviu 
škodlivé. Dbajte na potrebnú opatrnosť. 

• Úlohou manuálu je Vás oboznámiť so správnym a bezpečným používaním nafukovacieho 
paddleboardu (ISUP). Manuál obsahuje podrobnosti ohľadom správneho používania 
zariadenia a doplnkov. Manuál si pozorne prečítajte a uistite sa, že výrobok viete správne 
používať ešte pred prvou plavbou. 

• Informácie obsiahnuté v manuáli nemožno chápať ako odborný námornícky alebo plavebný 
kurz. Ak nemáte dostatok skúseností s týmto výrobkom alebo ak ste doteraz užívali iný typ 
paddleboardu, uistite sa, že viete výrobok správne a bezpečne ovládať. Ak máte pochybnosť, 
obráťte sa s odbornými otázkami na jacht klub alebo na námornú federáciu, poprípade vec 
konzultujte s profesionálnym inštruktorom. 

• Pred každým použitím sa uistite, že poveternostné aj plavebné podmienky zodpovedajú 
požiadavkám výrobku a že je možné zariadenie za daných podmienok bezpečne ovládať. 
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• Manuál neposkytuje kompletné informácie k oprave člna. V prípade poškodenia alebo 
komplikácií je vhodné sa obrátiť na odborný servis. Výrobca nie je zodpovedný za prípadné 
neschválené úpravy výrobku. 

• Ktorýkoľvek paddleboard, bez ohľadu na odolnosť, môže byť poškodený, ak nie je správne 
používaný. Vždy prispôsobte rýchlosť aj smerovanie plavby aktuálnym podmienkam. 

• Všetci členovia posádky musia používať vhodné ochranné prostriedky (záchrannú plávaciu 
vestu alebo iné osobné ochranné prostriedky). Čo sa týka povinnej ochrannej výbavy, 
dodržujte miestne platné predpisy a nariadenia. 

• Manuál si ponechajte a v prípade predaja dajte ďalšiemu majiteľovi. 

• Čítajte pozorne štítky na zadnej strane produktu. 

 

SPRÁVNE POUŽITIE PADDLEBOARDU 

• Zaujmite správnu polohu s nohami rozkročenými zhruba na šírku ramien. Kolená majte mierne 
prehnuté a vrchnú časť trupu uvoľnenú. Ramená tlačte dozadu a hľaďte pred seba. 

• Pre správne uchopenie pádla umiestnite jednu ruku na vrchný koniec držadla a druhú ruku 
približne 61 cm (24") nižšie na telo tyče vesla. Veslujte smerom vpred a majte paže mierne 
prehnuté. 

• Pre zatočenie vľavo preneste pádlovanie na pravú stranu trupu paddleboardu. Pre zatočenie 
vpravo preneste pádlovanie na ľavú stranu trupu paddleboard. 

 

DUAL-TECH 
2v1 pádlo paddleboardu a kajaku 

B0302127P 
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Správne držanie pádla: 

  

Správne Nesprávne 

ŠPECIFIKÁCIE A CHARAKTERISTIKY PRODUKTU 

ČLN 

Model Veľkosť 
Max. počet 
pasažierov 

Vzduchové 
komory 

Netto 
hmotnosť 

Záťaž/ 
Nosnosť 

Motor 

EV-340 
340 x 105 x 20 cm 

(10´14“ x 41“ x 
7.9“) 

1+1 2 22 kg 
(48,5 lbs) 

120 kg 
(265 lbs) 

Voliteľné 
T-18 
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PADDLEBOARD (SUP) 

Model Veľkosť 
Max. počet 
pasažierov 

Vzduchové 
komory 

Netto 
hmotnosť 

Záťaž/ 
Nosnosť 

Odporúčaná 
užitočná 

záťaž 

EV-340S 295 x 67 x 10 cm 
(9´8“ x 26“ x 4“) 

1 1 7,7 kg 
(17 lbs) 

76 kg 
(168 lbs) 

70 kg 
(154 lbs) 

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE 

Model Transportný 
vak 

DUAL-
TECH 2v1 

ISUP a 
Kajakové 

pádlo 
B0302127P 

Sedadlo Smerové 
plutvy 

Vzduchová 
pumpa 

Manometer Sada 
na 

opravu 

EV-
340 

1 2 

Prešité 
PVC 

sedadlo 
s 

opierkou 
2x 

2 
JOMBO 23,5“ 
Vysokotlaková 
ručná pumpa 

1 
1 

(vrátane 
lepidla) 

POPIS VÝROBKU 

D: Dĺžka 

Š: Šírka 

T: Rozmer trubky 

Z: Záťaž/Nosnosť 

ČLN 

D Š T Z 

10´14“ 41“ 7,9“ 265 lbs 

340 cm 105 cm 20 cm 120 kg 
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D: Dĺžka 

Š: Šírka 

T: Hrúbka 

Z: Záťaž/Nosnosť 

R: Odporúčané užitočné zaťaženie 
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PADDLEBOARD (SUP) 

D Š T Z R 

10´14“ 41“ 7,9“ 265 lbs 154 lbs 

340 cm 105 cm 20 cm 120 kg 70 kg 

 

POZOR: 

• Maximálnym povoleným počtom užívateľov znamená jeden užívateľ. Je veľmi nebezpečné a 
tiež prísne zakázané tento limit prekračovať. 

• Maximálny povolený tlak znamená maximálny prípustný tlak po nahustení. Pre bezpečné 
použitie je to: 15 psi. 

• Na výrobku nerobte nedovolené úpravy, aby ste neznížili jeho bezpečnosť. Manuál obsahuje 
len nutné minimum na zachovanie bezpečnosti. Užívateľ nie je zbavený povinnosti získať čo 
najviac skúseností ohľadom správneho použitia výrobku ešte pred prvou plavbou, ani 
povinnosti sa zoznámiť a dodržiavať bezpečnostné a plavebné predpisy. Bezpečné použitie je 
dané kombináciou správneho riadenia a vhodných podmienok plavby. 
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PRED NASADNUTÍM 

1. Rozloženie 

Čln rozložte len na rovnom a čistom povrchu tak aby sa komory dali ľahko nahustiť. 

2. Ventily 

Riaďte sa nižšie uvedeným postupom pre správne nahustenie alebo vypustenie vzduchu. 

• Pre otvorenie ventilu pred nahustením sa uistite, že centrálny kolík ventilu je v hornej pozícii. 
Ak je dole, tak na neho zatlačte a pootočte proti smeru hodinových ručičiek, aby vyskočil 
nahor. 

• Pre jeho otvorenie a vypustenie na kolík zatlačte a otočte v smere hodinových ručičiek, aby 
zapadol dole. 

• Pred vypustením odstráňte z povrchu piesok a nečistoty. Prúd vzduchu by ich mohol odmrštiť 
a niekoho zraniť. 

• Pred použitím vždy zamknite ventil na zadnej strane. Zabránite tým úniku vzduchu a prieniku 
nečistôt dovnútra. 

 

ZLOŽENIE A NAHUSTENIE 

1. Výrobok rozložte na rovné a čisté miesto a nechajte ležať. Ak sa budete plaviť na pokojnej 
vode, nasuňte plutvu. 

POZOR: Plutvu nepoužívajte v perejovitej alebo divokej vode. 

2. Najprv vložte paddleboard do člna a potom komory nafúknite asi na 20% tak, aby bol 
paddleboard zachytený na bokoch. Nafúknite paddleboard (min. 12 psi a max. 15 psi pre 
správnu ovládateľnosť). Potom nafúknite bočné komory člna. Ideálny tlak je 1,74 psi (0,12 
bar). 
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3. Inštalujte prešívané sedadlo s opierkou. Prešívané PVC sedadlo EV-340 je vyrobené z 
materiálu, ktorý sa dá nahustiť a odolá vysokému tlaku. Umožňuje zaujatie viacerých 
pádlovacích polôh. 

POZNÁMKA: Tlak sedadla je do 4,35 psi (0,3 bar). 

 

4. Plutvu jednoducho nasuňte do úchytu na spodnej strane člna a zaistite bezpečnostným 
kolíčkom. 
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VYPUSTENIE VZDUCHU 

Pre vypustenie vzduchu stlačte zadný ventil a otočte ním v smere hodinových ručičiek pre zaistenie v 
polohe "otvorené". Väčšina vzduchu ihneď odíde. Zvyšok sa dá vytlačiť skladaním člna. 

   

POZNÁMKA: 

Pred každým použitím skontrolujte tlak. Tlak vzduchu a počasie môže ovplyvniť vnútorný tlak 
nafukovacích výrobkov. Vďaka zmršťovaniu vzduchu v chladnej vode môže dôjsť k poklesu tlaku. Ak k 
tomu dôjde, výrobok dodatočne dohustite. Počas horúcich dní môže zase dôjsť k expanzii vzduchu. 
Aby ste zabránili poškodeniu pretlakom, trochu vzduchu upustite. 

• Použite len pumpy schválené spoločnosťou Aqua Marina®. 

• Nepoužívajte motorové pumpy, aby nedošlo k prehusteniu. Používajte len chladný vzduch. 

• Nadmerné nahustenie môže byť nebezpečné. 

• Pred každým použitím skontrolujte tlak. 

• Počas nahusťovania nestojte na výrobku ani na jeho čiastkových častiach. 

• Neodklápajte krytku ventilu, ak je výrobok v prevádzke. 

• Pred každým použitím skontrolujte uzatvorenie ventila. 

ZLOŽENIE PÁDLA 

DUAL-TECH 2v1 ISUP & Kajak Pádlo (B0302127P) 

• Stlačte pružný kolíček na listovej časti pádla pomocou stredovej tyče pádla a nasuňte tak, aby 
správne zapadol do otvoru. 

• Pomocou pružných štipcov spojte diely k sebe a uistite sa, že pevne držia. 

• Pri rozložení postupujte opačne. 

POZNÁMKA: Nie je nutné odmontovávať listy pádla z tyče. 
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INŠTALÁCIA ELEKTRICKÉHO MOTORA T-18 (POKIAĽ JE K DISPOZÍCII) 

• Uvoľnite malú tlakovú objímku z elektrického motora. 

• Vložte nerezovú rúrku do vrchnej a spodnej pracky na zadnej časti člna. 

• Zaistite tak, aby motor pevne držal v úchytoch. 

• Vráťte späť a utiahnite tlakovú objímku. 

    

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE 

Čln je vyrobený z vysoko odolných materiálov, ktoré zodpovedajú norme ISO 6185. Prípadnou 
konštrukčnou zmenou by došlo k zníženiu bezpečnosti člna, ohrozenia života a porušenie podmienok 
záruky. 

Výrobok udržíte v dobrom stave pomerne veľmi ľahkou údržbou. 

• Po každom použití výrobok zbavte piesku a slanej vody. Nevystavujte ho priamemu 
slnečnému žiareniu. Pre zbavenie nečistôt použite záhradnú hadicu, špongiu a jemné mydlo. 
Pred uskladnením musí byť čln úplne suchý. Používajte minimálne množstvo čistidiel a 
nevyplavujte ich do vody. Čln čistite na súši. 

• Produkt sa dá skladovať aj nafúknutý. Nedávajte na neho ťažké alebo ostré predmety. Čln 
nevešajte. 

• Čln sa dá skladovať v nafúknutom aj vyfúknutom stave. Po vyfúknutí sa odporúča pre 
skladovanie použiť dodaný ochranný obal. 

• Ak výrobok skladujete vonku, tak ho umiestnite nad zem a prekryte poťahom, aby bol 
chránený pred slnkom. 

• Neodporúča sa čln vešať. 

• Otvorte všetky ventily a vzduch riadne vyfúknite. Odstráňte všetky doplnky, sedadlo a pádla. 

• Krajové časti dvakrát ohnite do stredu tak, aby unikol zvyšný vzduch. To isté opakujte na 
zadnej časti. Skladovací alebo transportný vak je navrhnutý tak, aby umožnil jednoduché 
uloženie produktu s minimálnym počtom ohybov. Pre jednoduché zloženie sa riaďte schémou 
nižšie. 

• Výrobok najlepšie skladujte na suchom mieste. Skladovací priestor musí byť zabezpečený 
pred hlodavcami alebo zvieratami, ktoré by mohli čln poškodiť. 

• Výrobok aj doplnky skladujte v priestoroch s teplotou v rozmedzí 0°C - 40°C (32°F - 104°F). 

 

 



14 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

DEFEKT A JEHO OPRAVA 

PVC 

Ak sa čln javí byť podhustený, nemusí to byť priamo dôsledok defektu. Ak bol výrobok nahustený v 
pokročilom dennom čase s teplotou vzduchu 32°C (90°F), mohol sa vzduch počas noci ochladiť na 
25°C (77°F). Chladný vzduch má nižší tlak a trup člna sa tak ráno môže zdať mäkký. Pokiaľ nedošlo k 
zmene teploty, skúste nájsť defekt. 

• Čln si pozorne prezrite z diaľky niekoľkých stôp. Otočte ho a pozrite sa z blízka a z vonka. 
Veľké porušenie (perforácia) povrchu by malo byť zjavné. 
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• Ak si myslíte, že viete odkiaľ vzduch uniká, tak na to miesto nastriekajte zmes vody a čističa 
riadu. Únik vzduchu sa tak prejaví bublinou. 

• Preverte možný únik vzduchu z ventilu. Okolo ventila alebo na jeho základňu nastriekajte 
mydlovú vodu a preverte únik. 

NÁJDENIE PORUŠENÉHO MIESTA 

Ak sa čln javí byť podhustený (mäkký) na pohmat, nemusí to byť priamo dôsledok defektu. Zmeny 
tlaku môže vyvolať aj zmena vonkajšej teploty a to o 0,003 bar (0,045 psi) už pri 34°C. Ak bol čln 
nahustený počas neskorého popoludnia, mohol vzduch počas noci vychladnúť. Studený vzduch má 
nižší tlak, a tak sa trup lode môže zdať príliš mäkký druhý deň ráno. 

Ak únik nie je spôsobený zmenou teploty, je nutné nájsť miesto defektu podľa nasledujúcich krokov: 

1. Skontrolujte, či vo ventile nie je piesok alebo nečistota. 

2. Skontrolujte tesnenie ventilu. 

3. Nahustite všetky komory. 

4. Zatvorte všetky záklopky ventilov. 

5. Čln obtrite mydlovou vodou vrátane oblastí okolo ventilov. 

6. Poškodené miesto sa prejaví bublinou. 

MENŠIE OPRAVY 

Menej rozsiahle opravy sa dajú urobiť pomocou sady na opravu. 

1. Poškodené miesto očistite a osušte. Úplne vypustite vzduch. 

2. Odstrihnite časť náplasti na prekrytie defektu. Na každej strane ponechajte rezervu cca ¼". 
Záplata musí byť guľatá bez ostrých rohov. 

3. Zaplátavané miesto musí byť úplne suché. 

4. Na vinylovú záplatu aj na poškodené miesto dajte primerané množstvo lepidla. 

5. Lepidlo nechajte schnúť 2 - 3 minúty, popr. kým nepriľne. 

6. Prilepte záplatu na dané miesto pomocou palca alebo prsta a záplatu k povrchu pevne 
pritlačte. Uistite sa, že ste k povrchu člna pritlačili celý povrch aj okrajové časti záplaty. 

7. Nechajte schnúť min. 12 hodín pred ďalším použitím. 

Pokiaľ došlo k vážnejšiemu poškodeniu člna aj doplnkov, potom výrobok odneste do profesionálnej 
opravovne. 

VAROVANIE 

1. Manuál si pozorne prečítajte ešte pred prvou plavbou. Nesprávne použitie môže zapríčiniť 
vážne zranenie alebo smrť používateľa. 

2. Výrobok nedávajte do blízkosti ostrých predmetov alebo hrán. 

3. Vyhýbajte sa piesočnatým šelfom, koralovým útesom a skalám. Plavte sa v blízkosti brehu a 
na vyhradených plavebných miestach. 

4. Vždy používajte záchrannú výstroj. Tú musí mať každá osoba. 

5. Nenechajte sa ťahať iným zariadením ani sami neťahajte ďalší čln. 

6. Ak máte podozrenie na defekt, čln nepoužívajte. Prečítajte si postup v zodpovedajúcej časti 
tohto dokumentu. Ak počas plavby uniká jedna komora, zachovajte pokoj a snažte sa rýchlo 
dopádlovať k brehu pomocou funkčnej komory a tlaku vody. 

7. Paddleboard aj vybavenie si skontrolujte pred každým odchodom: 

• Preverte tlak. 
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• Skontrolujte záklopky ventilov. 

• Skontrolujte rovnomerné rozloženie nákladu na nosnej ploche. 

8. Výrobok nepoužívajte, ak sila vetra je (alebo prekračuje) stupeň 4 a výška vĺn je (alebo 
prekračuje) 0,3 m. 

9. Sledujte miestnu predpoveď počasia a vyvarujte sa vetru a prúdom. Pamätajte na to, že sa 
počasie môže náhle zmeniť. Plavte sa tak, aby ste vždy boli v dosahu brehu. Deti smú 
zariadenie používať iba pod dohľadom dospelej osoby. 

10. Neplavte sa v silnom vetre alebo v silných prúdoch. 

 
 

Neposkytuje ochranu pred utopením Pracovný tlak 

  

Len pre plavcov Deti majte vždy pod dozorom 

 

   

Nepoužívajte v divokej vode Nepoužívajte vo vysokých 
vlnách 

Neplavte sa v prúdoch 

  

 

Nepoužívajte vo vetre Nevhodné pre deti mladšie ako 
14 rokov 
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Zoznámte sa s návodom Komory plne nahustite Počet užívateľov – jeden dospelý 

  

 

 

Zachovajte vzdialenosť od 
brehu: 150 m 

Max. záťaž (nosnosť) podľa 
tabuľky. 

EV-340S Používajte 
plávaciu vestu. 

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 od 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 

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

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.  
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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.  

 

Dátum predaja:                  Pečiatka a podpis predajcu: 

 
 


