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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Před použitím si důkladně přečtěte celý manuál. Manuál si uschovejte pro budoucí použití. 

• Předtím, než na přístroji začnete cvičit, se nejdříve poraďte se svým lékařem. Nespoléhejte se 
na hodnoty naměřené přístrojem, nemohou nahradit řádné lékařské vyšetření. 

• Před každým použitím zkontrolujte, zda je všechen spojovací materiál řádně utažen a ujistěte 
se, že žádné součástky nejsou poškozené nebo opotřebované. Dojde-li k poškození nebo 
opotřebování, přístroj nepoužívejte a okamžitě danou součást vyměňte. 

• Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly. 

• Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem. 

• Zamezte dětem v přístupu ke stroji. Děti nesmí tento produkt používat, ani se pohybovat 
v jeho blízkosti, je-li v provozu. 

• Necvičte ve volném oblečení. Mohlo by se do přístroje zachytit. 

• Ke cvičení zvolte sportovní obuv s gumovou podrážkou. 

• Umístěte přístroj na pevný a rovný povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či skladovat ve 
vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi. 

• Zajistěte, aby byl v okolí trenažeru volný prostor minimálně 0,6 m. 

• Žádná z částí stroje by neměla vyčnívat tak, aby bránila uživateli v pohybu. 

• Na trenažeru smí v danou chvíli trénovat pouze jedna osoba. 

• Pravidelným kontrolováním přístroje zajistíte jeho bezpečnost. 

• Tento přístroj není určen k terapeutickým cvičením. 

• Nevysedejte ze sedla. Šlapejte pouze tehdy, jestliže na rotopedu sedíte. 

• Brzdový systém rotopedu je závislý na rychlosti. 

• Brzdící mechanismus se opotřebovává nejrychleji. Vždy se ujistěte, že je funkční. 

• Nosnost: 150 kg 

• Kategorie: HA dle normy EN 957, pouze k domácímu využití 

• VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při 
tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete 
cvičení! 

ROZMĚRY 

Rozměry po montáži 101 x 51 x 128 cm 

Váha stroje 25,8 kg 

Váha zátěžového kola 6 kg 

Celkový tréninkový prostor 98 x 65 x 180 cm 

Nosnost 150 kg 
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MONTÁŽ 
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Obsah balení 

Nářadí: 

Imbusový šroub 
M8*16L (4) M-4 

Klobouková matice 
k M8 šroubu (2) M-2 

Prohnutá podložka 
Φ8*Φ19*2T (2) M-3 

Podložka Φ12*Φ19*1T 
(4) M-5 

 
   

Vratový šroub M8*75L (2) M-1 Imbusový klíč (1) 

 
 

Nástrčkový klíč (1) Šroubovák (1) 

  

Díly: 

D 

 

B 

 

Základna Madla 

C 

 

O 

 

Přední sloupek Sedlo 

I 

 

J 

 

Přední nosník Zadní nosník 
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K 

 

E 

 

Sedlovka Držák na lahve 

A 

 

D-30 

 

Ovládací panel Pedály 

M 

 

N 

 

Nářadí Adaptér napájecího kabelu 

Postup 

KROK 1 

1. Připevněte přední nosník (I) k základně (D) pomocí dvou šroubů a matic (M-4, M-5). 

2. Připevněte zadní nosník (J) k základně (D) pomocí dvou šroubů a matic (M-4, M-5). 

 

KROK 2 

1. Upevněte oba pedály (D-30L + D-30R) na kliky (D-13L, D-14R) pomocí šroubováku. 
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POZNÁMKA: Levý pedál se šroubuje proti směru hodinových ručiček a pravý pedál se šroubuje 
po směru hodinových ručiček. Dotáhněte je pomocí klíče nebo šroubováku. 

 

KROK 3 

1. Nasaďte sedlo (O) na držák. Držák můžete nastavit do několika poloh. Utáhněte dvě matice 
pod sedlem pomocí šroubováku. Držák lze nastavit do horizontální polohy pomocí 
nastavovacího šroubu (L-2) umístěného vzadu za sedlem. 

2. Spusťte sedlovku (K) do základny (D) a nastavte ji tak, jak Vám to bude nejvíc vyhovovat. 
Utáhněte nastavovací šroub (D-2). Šroub musí být vždy utažen. 
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POZNÁMKA: Výšku sedla nastavte tak, aby se otvor nastavitelného šroubu kryl s otvorem 
v sedlovce. Jestliže šroub povolíte a budete posouvat sedlovku nahoru/dolů, šroub by měl 
zapadnout do otvoru na sedlovce. Na sedlovce je vyznačena maximální přípustná výška (ryska) 
vysunutí. Nikdy nenastavujte sedlovku nad tuto rysku. 
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KROK 4 

1. Spojte horní a spodní kabel čidla (C-1, D-23). 

2. Upevněte na základnu přední sloupek (C-3) pomocí šroubů (D-24), polokulatých podložek (D-
25) a imbusového klíče. 
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KROK 5 

1. Provlékněte kabel snímače tepu (B-3) otvorem. 

2. Upevněte řídítka (B) na přední sloupek (C-3) pomocí šroubů (M-1), matice (M-2) a polokulaté 
podložky (M-3). 
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KROK 6 

Zapojte kabely (B-3, C-1) a připevněte ovládací panel pomocí 4 šroubů (A-1) a klíče. 
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KROK 7 

1. Pomocí šroubů (C-2) připevněte držák na lahev (E). 

2. Zapojte adaptér do zásuvky (N). 

 

OVLÁDACÍ PANEL 

Funkce displeje 

Ukazatel Popis 

TIME/ČAS Ukazatel doby trvání cvičení. 

Rozsah: 0:00 – 99:59 min 

SPEED/RYCHLOST Ukazatel aktuální rychlosti. 

Rozsah: 0.0 – 99.9 km/h 

DISTANCE/VZDÁLENOST Ukazatel ujeté vzdálenosti. 

Rozsah: 0.0 – 99.9 km 
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CALORIES/KALORIE Ukazatel počtu spálených kalorií 

Rozsah: 0 – 999 cal 

PULSE/TEP Ukazatel aktuální tepové frekvence. 

Přístroj Vás varuje, pokud tepová frekvence 
překročí nastavenou cílovou hodnotu.  

RPM / OTÁČKY ZA MINUTU Ukazatel otáček za minutu. 

Rozsah: 0 – 998 rpm 

WATTS / VÝKONOSTNÍ PROGRAM Program pro kontrolu výkonu. 

Rozsah: 0 – 350 W 

MANUAL / MANUÁLNÍ REŽIM Manuální režim cvičení. 

PROGRAM Výběr z 12 programů. 

USER/UŽIVATEL Uživatel si nastavuje úroveň zátěže. 

HRC / KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE Režim nastavení cílové tepové frekvence. 

WATT Režim výkonnostního tréninku. 

Tlačítka 

NÁZEV POPIS 

Up (Nahoru) Zvyšuje úroveň zátěže. 

Down (Dolů) Snižuje úroveň zátěže. 

Mode (Režim) Potvrzení nastavení nebo výběru. 

Reset 
Podržte na 2 sekundy, počítač se restartuje a přepne se na 
uživatelské nastavení. 

Start/Stop Začněte s tréninkem nebo ho ukončete. 

Recovery (Vyhodnocení 
kondice) 

Měří rychlost navrácení tepové frekvence k normálu. 

Operace 

ZAPNUTÍ 

Zapojte přístroj do elektriky. Displej se na 2 sekundy celý rozsvítí. Jestliže se po dobu 4 minut 
nepohnou pedály, nebo nebudou stlačena žádná tlačítka, přístroj se přepne do úsporného režimu. 

Stlačením jakéhokoliv tlačítka displej probudíte. 

 

MANUÁLNÍ REŽIM 

1. Stiskněte v hlavní nabídce tlačítko START. Vstoupíte do manuálního režimu. 
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2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si vyberte manuální tréninkový režim. Volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka MODE. 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte hodnoty času, vzdálenosti, kalorií a tepové frekvence. 
Potvrďte stisknutím tlačítka MODE. 

4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte trénink. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavíte 
úroveň zátěže. 

5. Stisknutím tlačítka START/STOP trénink zastavíte. Následným stisknutím tlačítka RESET se 
vrátíte do hlavní nabídky. 

 

VOLBA PROGRAMU 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte program. Stisknutím tlačítka MODE volbu potvrďte. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku. 

3. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte trénink. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavíte 
úroveň zátěže. 

4. Stisknutím tlačítka START/STOP trénink zastavíte. Následným stisknutím tlačítka RESET se 
vrátíte do hlavní nabídky. 

 

UŽIVATELSKÝ PROGRAM 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN zvolte tréninkový program USER a volbu potvrďte stisknutím 
tlačítka MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte úroveň zátěže celého programu. Zátěž nastavujete 
pomocí názorných sloupců, kterých je celkem 20. Stisknutím tlačítka MODE potvrdíte 
nastavení sloupce a vstoupíte k nastavení následujícího. 

3. Jestliže jste s nastavením hotovi, nebo chcete nastavování ukončit, podržte tlačítko MODE. 

4. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku. 

5. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte trénink. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavíte 
úroveň zátěže. 

6. Stisknutím tlačítka START/STOP trénink pozastavíte. Následným stisknutím tlačítka RESET 
se vrátíte do hlavní nabídky. 

KONTROLA TEPOVÉ FREKVENCE 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte program kontroly tepové frekvence (H.R.C.). Volbu 
potvrďte tlačítkem MODE. 
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2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte 55 %, 75 %, 90 % nebo TAG (cílová tepová frekvence, 
výchozí hodnota je 100 tepů za min.). 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku. 

4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte a následně ukončíte trénink. Tlačítkem RESET se 
navrátíte do hlavní nabídky. 

 

PROGRAM PRO KONTROLU VÝKONU (WATTS) 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte program pro kontrolu výkonu (WATTS). Volbu potvrďte 
tlačítkem MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN si nastavte cílový výkon (výchozí hodnota je 120 W). 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN si zvolte dobu trvání tréninku. 

4. Stisknutím tlačítka START/STOP zahájíte a následně ukončíte trénink. Tlačítkem RESET se 
navrátíte do hlavní nabídky. 

VYHODNOCENÍ KONDICE 

1. Jestliže Vám přístroj snímá tepovou frekvenci (buď pomocí čidel v madlech, nebo hrudního 
pásu), zmáčkněte tlačítko RECOVERY. 

2. V okénku TIME se začne odpočítávat 60 sekund. Po celou dobu odpočtu se držte madel. 

3. Po odpočítání se na displeji zobrazí hodnocení vaší kondice v rozmezí F1 – F6. 

1.0 VYNIKAJÍCÍ 

1.0 < F < 2.0 VÝBORNÁ 

2.0 < F < 2.9 DOBRÁ 

3.0 < F < 3.9 PŘIMĚŘENÁ 

4.0 < F < 5.9 PODPRŮMĚRNÁ 

6.0 ŠPATNÁ 

POZNÁMKA: 

1. Jestliže uživatel nebude 4 minuty šlapat, displej přejde do úsporného režimu a všechna data a 
nastavení tréninku se uloží, dokud nezačne uživatel znovu cvičit. 

2. Jestliže se bude monitor chovat nestandardně, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a poté 
přístroj opět zapojte. 

ZAHŘÍVACÍ CVIKY 

Každý trénink by měl být zahájen cviky pro zahřátí organismu, poté by mělo následovat vlastní 
aerobní cvičení a nakonec byste měli provádět cviky pro zklidnění organismu. 

Zahřívací fáze je nesmírně důležitá a měla by předcházet každému cvičení, protože organismus by se 
měl na následnou zátěž nejdříve připravit. Při této fázi dochází k zahřátí organismu, protažení svalů, 
rozproudění krevního oběhu a k prokysličení svalů. 

V závěrečné fázi tréninku tyto cviky opakujte pro zmírnění bolesti namáhaného svalstva. 
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Vnitřní strana stehen 

Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, aby se vaše chodidla 
dotýkala. Snažte se tlačit chodidla co nejblíže k pánvi a opatrně tlačte 
kolena směrem dolů k podlaze. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 vteřin. 

 

Protažení kolenních šlach 

Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte k vnitřní 
straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní polovinu těla co 
nejblíže ke špičce pravého chodidla. V krajní poloze setrvejte po dobu 15 
vteřin. Opakujte cvik na obě nohy. 

 

Kroužení hlavou 

Nakloňte hlavu směrem k pravému rameni, měli byste cítit protažení levé 
strany krku. Poté hlavu zakloňte, ústa nechejte otevřená. Nakloňte hlavu 
směrem k levému rameni a nakonec hlavu předkloňte a snažte se ji 
přitáhnout k hrudníku. 

 

Střídavé zvedání ramen 

Zvedejte střídavě ramena a setrvejte vždy v krajní poloze alespoň 1 
vteřinu. 

 

Protažení lýtka a Achillovy šlachy 

Opřete se o zeď, pravou nohu přisuňte blíže ke stěně a levou posuňte 
směrem dozadu, ramena směřují dopředu. Propněte levou nohu a 
nezvedejte patu ze země. Pokrčte pravou nohu a snažte se přitáhnout 
pánev směrem ke zdi. Setrvejte v krajní poloze po dobu alespoň 15 vteřin. 
Poté protáhněte stejným způsobem pravou nohu. 

 

Přitažení k palcům 

Pomalu se předkloňte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem dolů. 
V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin. 
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Protažení boční strany trupu 

Zvedněte ruce nad hlavu a následně se snažte dosáhnout co nejvýše 
pravou rukou. V krajní poloze setrvejte alespoň 1 vteřinu a poté protáhněte 
stejným způsobem levou stranu těla.  

 

VÝSLEDKY 

• Již po krátké době pravidelného tréninku si všimnete, že pro dosažení optimální tepové 
frekvence je třeba zvýšit intenzitu cvičení. 

• Cvičení vám bude činit stále menší problémy a celkově se budete cítit lépe. 

• Pro dosažení dobrých výsledků je nejdůležitější správná motivace. 

• Cvičení si předem naplánujte na určitý čas a nepřehánějte to s intenzitou. 

SPRÁVNÉ DRŽENÍ TĚLA 

Při tréninku můžete buď udržovat vzpřímenou pozici, nebo si můžete opřít předloktí o řídítka. Během 
šlapání byste neměli dolní končetiny propínat. Při úplném sešlápnutí pedálu měla být noha mírně 
pokrčena v koleni. Hlavu udržujte v rovině s páteří, minimalizujete tak bolestivost krčního svalstva a 
horních zádových svalů. Vždy šlapejte plynule a rytmicky. 
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NÁKRES 
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SEZNAM DÍLŮ 

Ozn. Název Ks Ozn. Název Ks 

A Ovládací panel 1 F-4 Kladka 1 

A-1 Šroub M5*P0.8*10L 4 F-5 Ložisko 6900RS 1 

B Sestava madel 1 F-6 Ložisko 6003RS 1 

B-1 Pěnová rukojeť 2 F-7 Ložisko 6203 1 

B-2 Čidlo tepové frekvence 2 F-8 Ložisko 6300RS 1 

B-3 Kabel čidla tepové frekvence 1 F-9 Plochá podložka 1 

B-4 Šroub M4*20L 2 F-10 Hvězdicová podložka 2 

B-5 Koncová krytka 2 F-11 Objímka 1 

B-6 Madlo 1 F-12 Objímka 1 

C Sestava předního sloupku 1 F-13 Zátěžové kolo 1 

C-1 
Kabel čidla tepové frekvence 

(horní) 
1 G Sestavení napínací kladky 1 

C-2 Šroub M5*P0.8*20L 2 G-1 Kolo napínací kladky 1 

C-3 Přední sloupek 1 G-2 Matice M8 1 

D Základna 1 G-3 Plochá podložka 1 

D-1 Šroub M8*P1.0*20L 2 G-4 
Šestihranný šroub 

M8*P1.25*18L 
1 

D-2 Nastavovací šroub 1 G-5 Vlnitá podložka 2 

D-3 Snímač rychlosti 1 G-6 Plochá podložka 1 

D-4 Napájecí kabel 1 G-7 
Šestihranný šroub 

M6*P1.0*12L 
1 

D-5 Šroub M4*10L 1 G-8 Pružina napínací kladky 1 

D-6 Držák čidla 1 G-9 Napínací kladka 1 

D-7 Plochá podložka 1 H Složení magnetu 1 

D-8 Vlnitá podložka 1 H-1 Plochá podložka 2 

D-9 Plochá podložka 1 H-2 
Šestihranný šroub 

M6*P1.0*16L 
2 

D-10 Pojistný kroužek 1 H-3 Pružná podložka 2 

D-11 Ložisko 6203 2 H-4 Magnet 1 

D-12 Násada sedlovky 1 I Složení předního nosníku 1 

D-13 Levá klika 1 I-1 
Koncová krytka předního 

nosníku 
1 

D-14 Pravá klika 1 I-2 
Koncová krytka předního 

nosníku 
1 

D-15 Řemen 1 I-3 Šroub 3/16' 2 

D-16 Levá krytka základny (horní) 1 I-4 Přední nosník 1 

D-17 Pravá kryta základny (spodní) 1 J Složení zadního nosníku 1 

D-18 Krytka kliky 2 J-1 Nastavitelná nožka 2 
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D-19 Šroub M5*16 4 J-2 
Koncová krytka zadního 

nosníku 
2 

D-20 Šroub M4*50L 6 J-3 Šroub 3/16' 4 

D-21 Podložka předního sloupku 2 J-4 Zadní nosník 1 

D-22 Motorek 1 K Sedlovka 1 

D-23 Kabel motoru 1 L Uchycení sedla 1 

D-24 Šroub M8*P1.25*20L 4 L-1 Držák nastavovacího šroubu 1 

D-25 Polokulatá podložka 4 L-2 Nastavovací šroub sedla 1 

D-26 Osa 1 L-3 Plochá podložka 1 

D-27 Šestihranný šroub M8*P1.25*12L 3 L-4 Koncová krytka 2 

D-28 Řemenice 1 L-5 Úchyt sedla 1 

D-29 Objímka 1 M Spojovací materiál 1 

D-30 Pedály (set) 1 M-1 Šroub M8*P1.25*75L 2 

D-31 Krytka předního sloupku 1 M-2 Matice M8 2 

D-32 Základna 1 M-3 Polokulatá podložka 2 

E Držák na lahve 1 M-4 Šroub M8*16 4 

F Zátěžové kolo 1 M-5 Plochá podložka 4 

F-1 Matice 3/8' 5 N Adaptér napájení 1 

F-2 Osa zátěžového kola 1 O Sedlo 1 

F-3 Jednosměrné ložisko 1 
   

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád upravují podmínky a rozsah záruky poskytované 
prodávajícím na zboží dodávané kupujícímu, jakož i postup při vyřizování reklamačních nároků 
uplatněných kupujícím na dodané zboží. Záruční podmínky a reklamační řád se řídí příslušnými 
ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, 
a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to i ve 
věcech těmito záručními podmínkami a reklamačním řádem nezmiňovaných. 

Prodávajícím je společnost SEVEN SPORT s.r.o. se sídlem Bořivojova 35/878, 13000 Praha, 
 I.Č. 26847264, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Praze oddíl C, vložka 
116888. 

Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který 
spotřebitelem není. 

„Kupující spotřebitel“ nebo jen „spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v 
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 

„Kupující, který není „spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem 
svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí rámcovou kupní smlouvou a 
obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.  

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  
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Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, atd.) 

• neodvratnou událostí, živelnou pohromou 

• neodbornými zásahy 

• nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, 
působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem 
nebo rozměry  

Reklamační řád  

Postup při reklamaci vady zboží  

Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí 
škody na zboží, resp. po jeho dodání. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil všechny vady, 
které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit. 

Při reklamaci zboží je kupující povinen na žádost prodávajícího prokázat nákup a oprávněnost 
reklamace fakturou nebo dodacím listem s uvedeným výrobním (sériovým) číslem, případně týmiž 
doklady bez sériového čísla. Neprokáže-li kupující oprávněnost reklamace těmito doklady, má 
prodávající právo reklamaci odmítnout.  

Pokud kupující oznámí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky 
záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), je prodávající oprávněn požadovat plnou úhradu 
nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady takto oznámené kupujícím. Kalkulace 
servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na 
dopravu.  

Pokud prodávající zjistí (testováním), že reklamovaný výrobek není vadný, považuje se reklamace za 
neoprávněnou. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu nákladu, které vznikly v souvislosti s 
neoprávněnou reklamací.  

V případě, že kupující reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných záručních 
podmínek prodávajícího, provede prodávající odstranění vady formou opravy, případně výměny 
vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Prodávající je se souhlasem kupujícího oprávněn dodat 
výměnou za vadné zboží jiné zboží plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších 
technických parametrů. Volba ohledně způsobu vyřízení reklamace dle tohoto odstavce náleží 
prodávajícímu.  

Prodávající vyřídí reklamaci nejpozději do 30 dnů od doručení vadného zboží, pokud nebude 
dohodnuta lhůta delší. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo opravené nebo vyměněné zboží 
předáno kupujícímu. Není-li prodávající s ohledem na charakter vady schopen vyřídit reklamaci v 
uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  
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