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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

• Manuál čtěte pozorně ještě před prvním použitím a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. 
Uvedené obrázky se mohou lišit od skutečného výrobku. 

• Dodržujte veškerá doporučení a výrobek používejte pouze k určenému účelu. 

• Před cvičením si zahřejte svaly protahovacími cviky jako prevenci před poraněním. 

• Nedělejte neschválené úpravy výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis. 

• Pravidelně kontrolujte veškeré šrouby a matice, zda správně drží. Pravidelně kontrolujte 
zařízení co do poškození nebo opotřebení. Nikdy nepoužívejte poškozený nebo opotřebený 
produkt. 

• Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Určeno pouze dospělým osobám. 

• Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

• Na cvičení si vezměte vhodný sportovní oděv a sportovní obuv. Neberte si příliš volné 
oblečení, které se snadno zachytí. 

• Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a pevný povrch. Dodržte bezpečnostní odstup min. 
0,6 m od dalších objektů. 

• Při nastupování a opouštění zařízení buďte obzvláště opatrní. Nejdříve se chopte madel a 
boční pedály stlačte to nejnižší polohy. Vystupte si na pedál a překročte rám přístroje. Druhou 
nohu takto umístěte na druhý pedál. Madla držet pevně rukama a pedály pohybujte rytmicky a 
plynule. Snažte se sjednotit pohybu rukou a nohou. Po skončení stlačte jeden z pedálů do 
nejnižší polohy a nohama postupně pedály opusťte. 

• Nepoužívejte venku. 

• Pouze jedna osoba smí cvičit v daný okamžik. Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat a 
omezovat uživatele v pohybu.  

• Přihlížející osoby musí zachovat dostatečný odstup pro větší bezpečnost, pokud je zařízení 
v chodu. 

• Před zahájením cvičebního programu věc konzultujte s lékařem. Je to zvláště nutné, pokud 
jste starší 35 let nebo máte zdravotní komplikace. Pozorujte reakce Vašeho těla. Pokud 
pocítíte nevolnost nebo jiný problém, přestaňte cvičit. Nepřetěžujte se a cvičte rozumně. 

• Hmotnost zátěžového kola: 2,5 kg 

• Max. nosnost: 110 kg 

• Kategorie: HC (dle normy EN957) určeno pro domácí použití 

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

Vzhled Popis Ks 

 

#54 Šroub levé kliky 16x89xL23 1 

#56 Pružná podložka ø20*ø13*2.0 1 

#55 Podložka ø28*ø17*0.3 1 

#57 Nylonová matice levé kliky ½” 1 

 

#65 Šroub pravé kliky 16x89xL23 1 

#56 Pružná podložka ø20*ø13*2.0 1 

#55 Podložka ø28*ø17*0.3 1 

#64 Nylonová matice pravé kliky ½” 1 

 

#3 Šroub M10x57 4 

#4 Ohnutá podložka ø10*ø25*2.0 4 

#5 Hlavičková matice M10 S17 4 

 

#74 Šroub M8x38 4 

#75 Ohnutá podložka ø8*ø20*2.0 4 

#76 Hlavičková matice M8 4 

 

#59 Šroub M10x45 4 

#31 Pojistná matice M10 4 

 

#82 Šroub M8*35 2 

#75 Pružná podložka ø8*ø20*2.0 2 

#76 Hlavičková matice M8 2 

 #61 Hlavička S16 4 

NÁSTROJE 

Vzhled Popis Ks 

 

Imbusový klíč S8 1 

 

Imbusový klíč S6 1 

 

Imbusový klíč S6 1 

 

Multiklíč S10-13-17-19 1 
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PŘEHLED DÍLŮ 

Č. Popis Ks 

1 Krytka zadního nosníku 2 

2 Zadní nosník 1 

3 Šroub M10x57 4 

4 Ohnutá podložka ø10xø25x2.0 4 

5 Hlavičková matice M10 S17 4 

6 Samořezný šroub ST4.2x20 6 

7 Šroub ST4.2x25 6 

8 Krytka ø40x ø25x10 2 

9 Levá krytka 1 

10 Pravá krytka 1 

11 Koncovka ø25x1.5 4 

12 Hlavní rám 1 

13 Čidlo L900 mm 1 

14 Samořezný šroub ST4.8x20 1 

15 Kliková matice 7/8” 1 

16 Podložka ø34.5xø23x2.5 1 

17 Ložisková matice 7/8” 1 

18 Ložisko 2 

19 Kryt ložiska 2 

20 Rýhovaná matice 15/16” 1 

21 Podložka ø40xø24x3.0 1 

22 Klika 1 

23 Plastová matice ø8x32 2 

24 Magnet 1 

25 Řetěz 1 

26 Krytka předního nosníku 2 

27 Přední nosník 1 

28 Šroub M6x45 2 

29 Transportní kolečko ø23xø6x32 2 

30 Pojistná matice M6 2 

31 Pojistná matice M10 6 

32 Šroub regulace zátěže 1 

33 Šroub M5x15 1 

34 Pružina 1 

35 Řemen 1 

36 Kovové pouzdro ø24.5xø16x14 10 
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37 Přechodka ø12.1 1 

38 Zátěžové lanko 1 

39 Horní část levého ramena 1 

40 Pěnové madlo ø24xø34x280 2 

41 Koncovka ø25 2 

42 Horní část pravého ramena 1 

43 Počítač 1 

44 Matice M10x1.0 S15 2 

45 Šroub M6x33 2 

46 Úchyt 2 

47 Matice M6 2 

48 Matice M10x1*B5 S17 1 

49 Pouzdro ø16xø10x20 1 

50 Osa zátěžového kola 1 

51 Zátěžové kolo 1 

52 Matice M10x1*B5 S17 1 

53 Ližina 2 

54 Šroub levé kliky ø16x89xL23 1 

55 Vlnitá podložka ø28x ø17x0.3 4 

56 Pružná podložka ø20x ø13x0.2 2 

57 Nylonová matice levé kliky ½” 1 

58 Koncovka 30*30*1.5 2 

59 Šroub M10x45 4 

60 Pedál 2 

61 Krytka S16 4 

62 Šroub M10x55 2 

63 Kovové pouzdro ø14x ø10x10 4 

64 Nylonová matice pravé kliky ½” 1 

65 Šroub pravé kliky ø16x89xL23 1 

66 Koncovka ø32 2 

67 Dolní část levého ramena 1 

68 Dolní část pravého ramena 1 

69 Plastové pouzdro madla ø28.5x ø25.4x84 2 

70 Šroub M10x18 2 

71 Pružná podložka ø10x ø18x3.0 2 

72 D podložka ø28xø16x5.0 2 

73 Osa ramen ø16x396 1 

74 Šroub M8x38 8 
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75 Velká podložka ø8xø20x2.0 6 

76 Hlavičková matice M8 6 

77 Pružná podložka ø8 4 

78 Podložka ø8 4 

79 Koncovka 30*20*2.0 2 

80 Propojovací kabel L650 mm 1 

81 Opěra madel 1 

82 Šroub M8*35 2 

83 Držadlo ø24xø30x240 2 

84 Tepový snímač 2 

85 Samořezný šroub ST4.2x20 2 

86 Koncovka ø25x1.5 2 

87 Madlo tepového snímače 1 

88 Šroub M5x10 4 

89 Nosník činek 2 

90 Šroub M6*15 4 

91 Činka (třílibrová) 2 

92 Činka (dvoulibrová) 2 

ROZLOŽENÁ KRESBA 
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MONTÁŽNÍ KROKY 

1. PŘEDNÍ A ZADNÍ NOSNÍK 

• Přiložte přední nosník (27) k čelu hlavního rámu (12). Otvory pro šrouby se musí překrývat. 

• Připevněte přední nosník (27) k zakřivené základně hlavního rámu (12) pomocí dvou matic 
M10 (5), dvou zakřivených podložek ø10x2.0x ø25 (4) a dvou šroubů M10x57 (3). 

• Pomocí kombinovaného klíče šrouby řádně utáhněte. 

• Přiložte zadní nosník (2) k zadní části hlavního rámu (12). Otvory pro šrouby se musí 
překrývat. 

• Připevněte zadní nosník (2) k zadní zakřivené základně hlavního rámu (12) pomocí dvou 
matic M10 (5), dvou zakřivených podložek ø10x2.0xø25 (4) a dvou šroubů M10x57 (3). 

• Vše řádně utáhněte pomocí kombinovaného klíče. 

 

2. LEVÉ/PRAVÉ RAMENO A PEDÁLY 

• Vložte osu ramen (73) do otvoru v hlavním rámu (12). 

• Nasuňte dolní část levého a pravého ramena (67,68) na osu (73) a zajistěte pomocí dvou 
šroubů M10x18 (70), dvou podložek ø18xø10x3 (71), dvou D podložek ø28xø16 (72), dvou 
vlnitých podložek ø28xø17x0.3 (55). 

• Vše utáhněte pomocí přiloženého imbusového klíče (6 mm). 

• Připevněte levou ližinu (53) na levou kliku (21) pomocí jednoho šroubu ø16xø89xL23 (54), 
podložky ø28xø17x0.3 (55), jedné pružné podložky ø20xø13x2 (56) a nylonové matice (57) 
pro levou kliku. 

• Šrouby řádně utáhněte přiloženým imbusovým klíčem (8 mm) a kombinovaným klíčem. 
Otáčejte proti směru hodinových ručiček. 

• Zvolte tentýž postup pro upevnění pravé ližiny (53) k pravé klice (21). 

• Pravá ližina (53) je uchycena pomocí šroubu (65), podložky ø28xø17x0.3 (55), pružné 
podložky ø20xø13x2 (56) a nylonové matice (64). Otáčejte po směru hodinových ručiček. 

POZNÁMKA: Šroub (65) pro pravou kliku je označen písmenem “R” a pro levou kliku písmenem “L”. 

• Instalujte čtyři krytky S16 (61) na šrouby M10x55 (62) a matice M10 (31) na obou ližinách 
(53). 

• Připevněte levý pedál (60) k levé ližině (53) dvěma šrouby M10x45 (59) a nylonovými 
maticemi M10 (31). Vše řádně utáhněte přiloženým kombinovaným klíčem. 

• Stejným způsobem upevněte pravý pedál (60) k pravé ližině (53). 
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3. PRAVÉ/LEVÉ RAMENO 

• Vložte horní část levého ramena (39) do plastového pouzdra na dolní části levého držadla 
(67). Zajistěte dvěma šrouby (74), dvěma maticemi (76) a dvěma ohnutými podložkami (75). 

• Stejným způsobem upevněte i pravou horní část ramena (42) do plastového pouzdra na dolní 
části pravého ramena (68). 
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4. NOSNÍK MADEL, TEPOVÝ SNÍMAČ, POČÍTAČ 

• Odstraňte čtyři šrouby M8x38 (74), čtyři pružné podložky ø8 (77) a čtyři podložky (78) 
z hlavního rámu (12). 

• Připevněte střed nosníku madel (81) k hlavnímu rámu (12) pomocí čtyř šroubů M8x38 (74), 
čtyř pružných podložek ø8 (77) a čtyř podložek ø8 (78). Použijte klíč S6 se šroubovákem a 
vše řádně utáhněte. 

• Propojte kabely (80) které vycházejí z rámu nosníku s kabely čidel (13), které vycházejí z 
rámu. 

• Vložte konec konce kabelu knoflíku regulace zátěže (32) do očka zátěžového lanka (38) dle 
obrázku 1. Potáhněte kabel regulace zátěže (32) a upevněte do úchytu kovové svorky lanka 
(38) dle obrázku 2. 

• Připevněte šroub regulace zátěže (32) k opěře tepových madel (81) pomocí šroubu M5x15 
(33). Pomocí šroubováku utáhněte šrouby M5x15 (33) na pevno. 

• Připevněte madla (87) na konec držáku madel (81) pomocí dvou šroubů M8x35 (82), pružné 
podložky ø8x ø20x2.0 (75) a dvou matic M8 (76). Pomocí rovného šroubováku matice řádně 
utáhněte. 

 

5. POČÍTAČ A DRŽÁK ČINEK 

• Spojte kabel čidla (80) a tepový kabel (84) s kabely počítače (43). 

• Vyjměte čtyři šrouby (88) ze zadní strany počítače (43) poté upevněte počítač (43) mezi madla 
pomocí čtyř šroubů (88), které jste dříve odstranili. 

• Odstraňte čtyři šrouby M6*15 (90) ze středu rámu madel (81) a upevněte dva nosníky činek 
(89) na střed konstrukce madel (81) pomocí šroubů M6*15 (90). Použijte šroubovák a šrouby 
M6x15 (90) řádně utáhněte. Nakonec vložte činky (2 a 3 libry, 92/91) do nosníků (89). 
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POČÍTAČ 

VLOŽENÍ BATERIE 

1. Odstraňte kryt baterie ze zadní části počítače. 

2. Vložte dvě baterie “Velikost – AA” nebo “UM-3” do přihrádky. 

3. Baterie musí být vloženy správně a pružinky nesmí být poškozeny. 

4. Přiklopte víko zpět. 

5. Pokud zařízení nezobrazuje správně, zkuste baterie vyjmout a po 15 vteřinách je opět vložit. 

6. Vyjmutím baterií vymažete paměť počítače. 
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FUNKCE 

AUTO ON/OFF Zahájením cvičení nebo stlačením tlačítka MODE se počítač spustí. 
Pokud zařízení opustíte na déle než 4 minuty, automaticky se 
vypne. 

SCAN Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na SCAN. Poté bude 
počítač automaticky zobrazovat funkce co 5 vteřin. 

TIME/ČAS Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na TIME. Počítač bude 
zobrazovat uběhlý čas cvičení v minutách a sekundách. 

SPEED/RYCHLOST Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na SPEED. Počítač 
zobrazí aktuální rychlost. 

CAL (CALORIES)/KALORIE Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na CAL. Počítač zobrazí 
celkový počet spálených kalorií. 

 PULSE/TEP 
Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na PULSE a poté 
uchopte tepové snímače oběma rukama. Systém zobrazí aktuální 
tepovou frekvenci a tepovou ikonku. Pro větší přesnost měření vždy 
snímače držte oběma rukama. 

DIST 
(DISTANCE)/VZDÁLENOST 

Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na DIST. Systém poté 
zobrazí celkovou vzdálenost tréninku. 

ODO 
(ODOMETER)/ODOMETR 

Stlačte MODE, dokud se kurzor nedostane na ODO. Počítač 
zobrazí celkovou vzdálenost. 

RESET Stlačte MODE na déle než 4 vteřiny a hodnoty, kromě ODO, se 
resetují zpět na nulu. 

ÚDRŽBA 

• K čištění používejte pouze měkký hadřík a jemný prostředek. 

• Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo abraziva. 

• Pravidelně otírejte pot. 

• Chraňte před vodou a vlhkostí. 

• Počítač a konzoli chraňte před přímým sluncem. 

• Týdně kontrolujte řádné utažení šroubů a matic. 

• Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah dětí. 

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

PROBLÉM ŘEŠENÍ 

Počítač nezobrazuje 1. Vyndejte počítač ven a zkontrolujte 
zapojení kabeláže. 

2. Prověřte správnost vložení baterií. 

3. Prověřte sílu baterií a případně vyměňte 
za nové. 

Neobvyklé zvuky Prověřte, popřípadě dotáhněte, veškeré šrouby a 
matice. 
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CVIČEBNÍ INSTRUKCE 

Každé cvičení by mělo zahrnovat tyto tři fáze: zahřívací, aerobní, uvolňovací. Cvičte pravidelně 
dvakrát nebo třikrát týdně a mezi tréninky si ponechte den odpočinku. Po jisté době budete moci cvičit 
pětkrát týdně. 

ZAHŘÍVACÍ FÁZE 

Tato fáze je velmi důležitá z hlediska přípravy svalů na zátěž. Svaly by se měl zahřát pro větší 
pružnost. Měla by se zvýšit dechová a tepová frekvence. Měl by se urychlit krevní oběh. 
 

 

Kroužení hlavou 

Nakloňte hlavu vpravo, dokud neucítíte tlak na levé části krku. Poté 
hlavu zakloňte a bradu směřujte ke stropu. Ústa nechte otevřená. 
Směrujte hlavu vlevo a sklopte ji k hrudi. 

 

Zvedání ramen 

Zdvihněte pravé rameno k uchu. Poté pravé rameno, zatímco to levé 
tlačíte zpět dolů. 

 

Boky 

Ruce zvedněte nad hlavu. Napněte pravou paži ke stropu, nakolik to jde. 
Totéž opakujte u levé paže. 

 

Čtyřhlavý sval 

Jednou rukou se opřete o zeď pro udržení rovnováhy. Jednu ruku dejte 
dozadu a přitáhněte chodidlo nahoru tak, aby pata byla blízko hýždí. 
Vydržte 15 vteřin a opakujte s druhou nohou. 

 

Vnitřní strany stehen 

Posaďte se tak, aby chodidla směřovala k sobě a kolena byla venku. 
Poté chodidla tlačte k tříslům. Vydržte 15 vteřin. 

 

Dotyk prstů na noze 

Předkloňte se v bocích tak, aby hřbet i ramena byla v klidu. Snažte se 
dotknout prstů na noze a vydržte 15 vteřin. 

 

Podkolenní oblast 

Napněte pravou nohu. Podrážku levé nohy nechte na vnitřní straně 
stehna. Natáhněte se k prstům na noze. Vydržte 15 vteřin a opakujte u 
druhé nohy. 

 

Lýtka a Achillova šlacha 

Opřete se o zeď jednu nohu dejte za druhou. Předpažte paže. Pravou 
nohu nechte napnutou a levé chodidlo nechte na zemi. Pokrčte levou 
nohu a překloňte se tak, že boky budete tlačit ke zdi. Vydržte, povolte a 
opakujte 15 vteřin u každé nohy. 
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AEROBNÍ FÁZE 

Během této fáze by se měl zvýšit obsah kyslíku ve svalech a v krvi. Mělo by dojít ke zlepšení 
funkčnosti srdce a plic. Srdeční tep by měl být intenzivnější a dýchací frekvence rychlejší. Tato fáze by 
měla být neodmyslitelnou částí cvičebního programu. 

UVOLŇOVACÍ FÁZE 

Na konci cvičení zopakujte zahřívací cviky pro zmírnění bolesti svalstva po napínání. 

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.  

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 
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• 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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