
 

 

Užívateľská príručka – SK 

Moto rukavice 

 

Moto rukavice sú vyrobené z pravej koze so zdvojenou vrstvou na kritických miestach a kevlarovým 

vláknom. Pri výrobe dochádza ku kontrole kvality v súlade s európskou normou EN13594. 

 

UPOZORNENIE 

Pre správne používanie a zvolenie správnej veľkosti rukavíc je dôležité, aby ste si prečítali nasledujúce 

pokyny.  

Rukavice používajte iba na činnosť pre ne určenú, inak sa môžu predčasne zničiť. Vyhýbajte sa kontaktu 

s vysokými teplotami. Pred jazdou si rukavice dôkladne zapnite, ak dôjde k ich poškodeniu, odporúčame 

ich vymeniť za nové. Rukavice zabránia menším zraneniam a tiež spríjemnia jazdu tým, že sa Vám nebudú 

potiť ruky na riaditkách. Za škody vzniknuté nevhodným používaním predajca nezodpovedá. Rukavice 

nezabránia zraneniam pri prípadnej nehode a nie sú schopné tlmiť nárazy. Vždy jazdite predpísanou 

rýchlosťou. Rukavice odporúčame používať na jar a v lete. V zime a v chladnom počasí sa 

nezaručuje dostatočná ochrana pred zimou.  

 

ZVOLENIE SPRÁVNEJ VEĽKOSTI.  

Prosíme, aby ste si rukavice pred kúpou riadne vyskúšali, počas nosenia sa neroztiahnu! Pri skúšaní si 

rukavice riadne zapnite, posaďte sa na motocykel a vyskúšajte všetky pohyby, ktoré robíte za jatdy, taktiež 

skúste jednou rukou otvoriť a zatvoriť plexi na ochrannej prilbe. Pokiaľ tieto činnosti vykonávate bez 

problémov, je Váš výber v poriadku.  

 

 



 

Tabuľka veľkostí (Moto rukavice) 

Veľkosť XS S M L XL 2XL 

Veľkosť 7 8 9 10 11 12 

Dĺžka (manžety od 
zápästia ku koncu 
prostredníka)  

21 22 23 24 25 26 

Šírka dlane 9,5 10 10,5 11 11,5 12 

Dĺžka (palec) 6,8 7,2 7,6 8 8,4 8,8 

Dĺžka (prostredník) 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 

Dĺžka (prstenník) 7,3 7,7 8,1 8,5 8,9 9,3 

Dĺžka (malíček) 5,3 5,7 6,1 6,5 6,9 7,3 

Palec 11 11,5 12 12,5 13 13,5 

Záprstie palca 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 

Šírka zápästia 10,5 11 11,5 12 12,5 13 

 

NÁVOD NA ÚDRŽBU 

Rukavice ošetrujte studenou vodou a neutrálnym čistiacim prostriedkom. Po vypraní ich nežmýkajte 

a nechajte ich riadne vyschnúť. Rukavice nepoužívajte pokiaľ nie sú úplne suché.  

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 príslušným i 

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:  

 inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín  +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 
predajnaba@insportline.sk 

 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 
 
Záručná doba 
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry 

ku tovaru, dodacieho listu, príp. iného dokladu ku tovaru nevyplýva odlišná dĺžka záručnej doby 

poskytovaná predávajúcim. 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: 
 
zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku neodbornou repasiou, nesprávnou montážou,  
 
nesprávnou údržbou 
 
mechanickým poškodením 
  
opotrebovaním dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé  
mechanizmy, atď.)  
 
neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 
 
neodbornými zásahmi 
 
nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty,  
pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi 
 
Reklamačný poriadok 
 
Postup pri reklamácii vady 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. 
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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 chybný, 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 

chybného dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený 

dodať výmenou za chybný 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 doručení 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:                                                                                   Razítko  a podpis predajcu: 

 


