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BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 

• Manuál si přečtěte pozorně ještě před prvním použitím výrobku a uschovejte si ho pro budoucí 
potřebu. Vzhled výrobku se může mírně lišit od použitých obrázků. Výrobce si ponechává 
právo výrobek pozměnit bez předchozího upozornění. 

• Dodržujte veškeré bezpečnostní zásady a dbejte všech varování. Výrobek používejte pouze 
k určenému účelu. 

• Před cvičením vykonejte zahřívací cviky, abyste snížili riziko poranění svalů. 

• Neprovádějte neschválené modifikace výrobku. V případě opravy kontaktujte odborný servis. 

• Pravidelně kontrolujte správné dotažení všech šroubů a matic. Pravidelně také kontrolujte 
případné poškození nebo opotřebení všech dílů. Poškozený nebo opotřebovaný produkt se 
nesmí používat. 

• Výrobek držte dále od dětí a domácích zvířat. Nejedná se o hračku. Určeno pouze dospělým 
uživatelům 

• Montáž smí provádět pouze dospělá osoba. 

• Na cvičení si oblékněte vhodný sportovní oděv a obuv. Neberte si příliš volné šatstvo, které se 
může snadno zachytit. 

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

• Výrobek nepoužívejte venku. 

• Pouze jedna osoba smí zařízení používat v dané chvíli. Žádná nastavitelná část nesmí 
vyčnívat a omezovat uživatelův pohyb. 

• Pokud je zařízení v provozu, měly by přihlížející osoby dodržet bezpečný odstup. 

• Před zahájením cvičení věc nejprve konzultujte s lékařem. Je to zvláště vhodné, pokud jste 
starší 35 let nebo pokud máte zdravotní komplikace. Pozorujte tělesné signály. Pokud se 
necítíte dobře nebo se dostaví jiné komplikace, necvičte. Nepřepínejte se a vždy cvičte 
rozumně. 

• Hmotnost zátěžového kola: 5 kg 

• Max. hmotnost uživatele: 120 kg 

• Kategorie: HC (dle normy EN957) vhodné 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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ROZLOŽENÁ KRESBA 
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SEZNAM DÍLŮ 

Č. Název Počet 

1 Hlavní rám 1 

2 Přední nosník 1 

3 Zadní nosník 1 

4 Zadní koncovka 2 

5 Vratový šroub M8xL74 4 

6 Oblouková podložka ø8.5x1.5x ø25xR33.5 10 

7 Žaludová matice M8 4 

8 Klika 1 

9L/R Pedál 1/1 

10 Přední koncovka 2 

11 Kabel čidla 1 

12 Adaptér 1 

13 Roztažitelný kabel 1 

14 Šroub s vnitřním šestihranem M8x16 6 

15 Objímka sedadla 1 

16 Matice 1 

17 Sloupek 1 

18 Sedlo 1 

19 Horizontální díl sedlovky 1 

20 Kabel snímače tepu 2 

21 Pěnové madlo 2 

22 Zakulacená koncová krytka 2 

23 Křížový šroub 4 

24 Pružná podložka D8x1.5 2 

25 Madlo 1 

26 Počítač 1 

27 Čtvercová koncovka 2 

28 Sedlovka 1 

29 Otočný knoflík 1 

30 U-vsuvka 1 

31 Rovná podložka D10 1 

32 Podložka 4 

POZNÁMKA: Montážní komponenty jsou většinou dodány v rozloženém stavu. Některé části jsou 
však již před-instalovány jako celé montážní celky. Zohledněte tento fakt v průběhu vybalování a 
během montáže. Ponechte si montážní instrukce k dalšímu nahlédnutí včetně možných poznámek. 
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MONTÁŽNÍ KROKY 

POZNÁMKA: 

• Pro montáž si vymezte dostatek volného prostoru a použijte odpovídající náčiní. Nejprve se 
ujistěte, že nic neschází. 

• Pro větší bezpečnost požádejte minimálně jednu další dospělou osobu o asistenci. 

• Montáž smí provádět výhradně dospělá osoba. 

KROK 1 

• Připevněte přední nosník (2) a zadní nosník (3) k hlavnímu rámu (1) a zajistěte pomocí 
vratových šroubů (5), obloukových podložek (6) a žaludových matic (7) dle obrázku níže. 

 

KROK 2 

• Připevněte levý a pravý pedál (9L/R) ke klikám. 

• Pedály jsou označeny: L-levý, R-pravý. Pro správné upevnění točte levým pedálem proti 
směru hodinových ručiček a pravým po směru hodinových ručiček. 

• Před každým cvičením prověřte správné utažení pedálů, abyste zamezili poškození zařízení 
nebo úrazu. 
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KROK 3 

• Vsuňte sedlovku (28) do rámu (1) a zajistěte knoflíkem (29) v požadované výšce. 

• Připevněte vodorovný díl sedlovky (19) k sedlovce (28) a zajistěte rovnou podložkou (31) a 
maticí (16). Poté připevněte sedadlo (18) k vodorovnému dílu sedlovky (19). 

• VAROVÁNÍ: Před každým cvičením se ujistěte, že sedadlo je pevně spojeno s vodorovným 
dílem sedlovky. Zvýšíte tak vlastní bezpečnost. 

 

KROK 4 

• Spojte kabel (13) s kabelem čidla (11). Poté upevněte sloupek (17) k hlavnímu rámu (1) 
pomocí šroubů s vnitřním šestihranem (14) a obloukových podložek (6). 

 



8 

 

KROK 5 

• Prostrčte kabely snímače tepu (20) přes otvor sloupku (17) a povytáhněte je nad úchyt 
počítače. 

• Připevněte madla (25) ke sloupku (17) pomocí šroubu (14), pružné podložky (24) a obloukové 
podložky (6). 

 

KROK 6 

• Spojte tepové kabely (20) a kabel (13) s kabely, které vycházejí z počítače (26). Potom 
připevněte počítač na držák na vrcholu sloupku (17) a zajistěte pomocí křížového šroubu (23), 
podložky (32) dle obrázku níže. 
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UŽIVATELSKÉ INSTRUKCE 

Cvičení na tomto zařízení Vám může poskytnout řadu výhod, včetně dobré fyzické kondice, tvarování 
svalů a (v kombinaci s řízenou dietou) také úbytek váhy. 

ZAHŘÍVACÍ FÁZE 

Tato fáze má připravit Vaše tělo na nadcházející zátěž, aby se eliminovalo riziko vzniku svalových 
křečí. Doporučuje se zahřát cvičením po dobu tří až pěti minut a teprve poté přistoupit k protahování. 
Tyto aktivity by měly zrychlit srdeční tep a zahřát svaly. Můžete také například provozovat rychlou 
chůzi, rekreační běh, skoky nebo běh na místě. 

PROTAHOVÁNÍ 

Protahovací cviky jsou neméně důležité, pokud je již svalstvo zahřáto. Můžete ho opakovat také na 
konci cvičební fáze. Vyšší teplota svalů zvyšuje jejich pružnost a snižuje riziko vzniku křeče. 
Protahujte se 15-30 vteřin a příliš se nevykrucujte do stran. Před cvičením věc konzultujte s lékařem. 

 

Boční náklony 

 

Předklony 

 

Vnější strany stehen 

 

Vnitřní strany stehen 

 

Lýtka a Achillovy šlachy 
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CVIČEBNÍ FÁZE 

V této fázi dochází k výdeji energie a k námaze. Po pravidelném cvičení by se ale svaly na nohou 
měly stát pružnějšími. Pro správnost cviků udržujte rovnoměrné tempo. Míra cvičení by měla být 
natolik dostatečná, aby zvýšila srdeční tep do zóny dle grafu níže. 

 

FÁZE ZKLIDNĚNÍ 

Účelem této fáze je opětovně zklidnit Váš organismus. Je to v podstatě oddech na konci cvičební fáze. 
Správné zklidnění zmírní srdeční tep a srovná krevní oběh. 

OVLÁDACÍ INSTRUKCE 

FUNKCE TLAČÍTEK 

START/STOP • Zahajuje a přerušuje cvičení. 

• Zahajuje a ukončuje měření tělesného tuku. 

• Pouze ve stop stavu. Podržením na tři vteřiny smažete funkční 
hodnoty zpět na nulu. 

DOWN (DOLŮ) • Snížení hodnot parametrů (čas, vzdálenost atd.). Během cvičení 
slouží ke snížení zátěže. 

UP (NAHORU) • Zvýšení hodnot parametrů. Během cvičení slouží ke zvýšení zátěže. 

ENTER • Potvrzení požadované hodnoty nebo režimu. 

TEST • Stlačením vstoupíte do kondiční testovací funkce, pokud systém 
zaznamená srdeční tep. Výsledek bude zobrazen symbolem na 
škále od 1 do 6. F1 je nejlepší výsledek a F6 nejhorší. 

MODE • Přepínání zobrazení z RPM (otáčky/min.) do SPEED (rychlost), z 
ODO (odometr) do DIST. (vzdálenost), z WATT (watty) do 
CALORIES (spálené kalorie) přímo během cvičení. 
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VOLBA CVIČENÍ 

Po spuštění použijte tlačítka UP nebo DOWN pro volbu a poté stlačte ENTER pro vstup do zvoleného 
režimu. 

NASTAVENÍ CVIČEBNÍCH PARAMETRŮ 

Po volbě požadovaného programu můžete nastavit několik parametrů pro odpovídající výsledek. 

CVIČEBNÍ PARAMETRY: TIME (ČAS)/ DISTANCE (VZDÁLENOST)/ CALORIES (KALORIE)/ AGE 
(VĚK) 

POZNÁMKA: 

• Určité parametry se v některých programech nastavit nedají. 

• Nelze současně nastavit čas a vzdálenost. 

Po volbě programu stlačte ENTER a parametr TIME (čas) začne blikat. 

Tlačítky UP nebo DOWN nastavte hodnotu. Potvrďte tlačítkem ENTER. 

Blikající výzva se přepne do dalšího parametru. Pokračujte opět tlačítky UP nebo DOWN. Poté stlačte 
START/STOP pro zahájení cvičení. 

CVIČEBNÍ PARAMETRY: 

PARAMETR ROZSAH 
ZOBRAZENÍ 

PŘEDNASTAV. 
HODNOTA 

PŘÍRŮSTEK/ 
ÚBYTEK 

POPIS 

TIME 

(ČAS) 

0:00~99:00 00:00 +/-1:00 • Pokud se počítá od 
hodnoty 0:00, počítá se 
čas vzestupně. 

• Pokud je čas na 1:00 
nebo 5:00~99:00, bude 
se odpočítávat k nule. 

DISTANCE 

(VZDÁLENOST) 

0.00~999.0 0.00 +/-1.0 • Pokud se počítá od 
hodnoty 0.0, je počítání 
vzestupné. 

• Je-li vzdálenost na 
1.0~9990, odpočítává 
se směrem k nule. 

CALORIES 

(KALORIE) 

0~9950 0 +/-5 • Pokud se počítá od 
stavu 0, je počítání 
vzestupné. 

• Jsou-li kalorie na 
5.0~9995, odpočítávají 
se k nule. 

WATT 

(WATTY) 

10~350 100 +/-10 WATTY se dají nastavit pouze 
v režimu řízení wattů. 

AGE 

(VĚK) 

10~99 30 +/-1 Cílový srdeční tep je založen na 
věku uživatele. Pokud tak tep 
dosáhne své přednastavené 
hodnoty, začne jeho hodnota 
blikat v rámci programu (P1-
P9). 
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PROGRAMY 

MANUÁLNÍ PROGRAM 

Zvolte MANUAL pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) 
začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro 
uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru. 

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti. 

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení. 

POZNÁMKA: Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. 
Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů. 

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY 

Je přednastaveno celkem 8 profilových programů. Každý programový profil má 16 úrovní zátěže. 

Zadání parametrů přednastavených programů: 

Zvolte jeden z přednastavených programů tlačítkem UP nebo DOWN. Poté stlačte ENTER. První 
parametr (TIME/ČAS) začne blikat a jeho hodnota se dá upravit tlačítky UP nebo DOWN. Stlačte 
ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod k nastavení dalšího parametru. 

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti. 

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení. 

POZNÁMKA: Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. 
Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů. 

WATTOVÝ PROGRAM 

Zvolte WATT CONTROL PROGRAM pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První 
parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. 
Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru. 

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti. 

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení. 

POZNÁMKA: Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. 
Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů. 

Počítač sám upraví míru zátěže s ohledem na rychlost pro udržení stabilní wattové hodnoty. Tlačítky 
UP a DOWN je pak možno tuto hodnotu upravit v průběhu cvičení. 

PROGRAM MĚŘENÍ TĚLESNÉHO TUKU 

Zadání parametrů pro měření tělesného tuku: 

Zvolte BODY FAT pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. 

Zobrazí se “MALE” (muž) a Vy můžete pohlaví změnit tlačítky UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro 
uchování dat a pro přechod k dalším parametrům. 

Začne blikat údaj “175” jako přednastavený údaj tělesné výšky. Výšku můžete opět upravit tlačítky UP 
nebo DOWN. Stlačte ENTER pro uložení dat a pro přechod k dalším parametrům. 

Začne blikat hodnota “75” jako přednastavená hmotnost uživatele. Tlačítky UP nebo DOWN opět 
hmotnost upravíte. Stlačte ENTER pro uložení hodnot a pro přechod k dalším údajům. 

Začne blikat hodnota “30” jako přednastavený věk uživatele. Věk se dá opět upravit tlačítky UP nebo 
DOWN. Tlačítkem ENTER hodnoty uložíte. 

Stlačte START/STOP pro zahájení měření a pevně se chopte tepových madel. 
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Po 15 vteřinách displej zobrazí procentuální hodnotu tělesného tuku, BMR (základní metabolickou 
hodnotu), BMI (index tělesné hmotnosti) a typ postavy. 

TYPY POSTAV: Rozlišuje se celkem 9 typů postavy dle vypočteného tělesného tuku. 
 

Typ Procentuální hodnota tuku 
(od-do) 

1 5-9% 

2 10-14% 

3 15-19% 

4 20-24% 

5 25-29% 

6 30-34% 

7 35-39% 

8 40-44% 

9 45-50% 

POZNÁMKA: Stlačte START/STOP pro návrat do hlavního zobrazení. 

CÍLOVÁ HODNOTA SRDEČNÍHO TEPU 

Nastavení hodnot cílového srdečního tepu: 

Zvolte TARGET H.R. pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr 
(TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte 
ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru. 

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti. 

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení. 

POZNÁMKA: 

• Pokud hodnota tepu bude nad nebo pod (+/-5) vůči cílové tepové hodnotě, upraví zařízení 
zátěž automaticky. Co 20 vteřin se údaj prověří a zátěž sníží nebo zvýší. Každá míra zátěže 
představuje dvě úrovně zátěže. 

• Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. 
Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených 
parametrů. 

PROGRAM MĚŘENÍ SRDEČNÍHO TEPU 

Jsou celkem tři možnosti volby cílového tepu: 

P10 – 60% Cílová hodnota=60% dle (220-věk) 

P11 – 75% Cílová hodnota=75% dle (220-věk) 

P12 – 85% Cílová hodnota=85% dle (220-věk) 
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Zadání parametrů pro měření srdečního tepu: 

Zvolte jeden z programů měření srdečního tepů tlačítky UP nebo DOWN. Poté stlačte ENTER. První 
parametr (TIME/ČAS) začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. 
Stlačte ENTER pro uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru. 

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti. 

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení. 

POZNÁMKA: 

• Pokud hodnota tepu bude nad nebo pod (+/-5) vůči cílové tepové hodnotě, upraví zařízení 
zátěž automaticky. Co 20 vteřin se údaj prověří a zátěž sníží nebo zvýší. Každá míra zátěže 
představuje dvě úrovně zátěže. 

• Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. 
Tlačítkem START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených 
parametrů. 

UŽIVATELSKÝ PROGRAM 

Je možno volit celkem ze čtyř uživatelských programů (USER PROGRAM), označených U1-U4. 

Uživatelské programy umožňují zadat vlastní program, který se dá okamžitě použít. 

Zadání parametrů uživatelského programu: 

Zvolte USER pomocí tlačítek UP nebo DOWN a poté stlačte ENTER. První parametr (TIME/ČAS) 
začne blikat a Vy můžete upravit hodnotu parametru tlačítkem UP nebo DOWN. Stlačte ENTER pro 
uložení hodnoty a pro přechod do nastavení dalšího parametru. 

Pokud uživatel zadá cílový čas cvičení, není již možné nastavit parametr vzdálenosti. 

Nastavte veškeré parametry. Tlačítkem START/STOP zahajte cvičení. 

Jakmile jsou nastaveny požadované parametry, zobrazí se úroveň 1. Tlačítky UP nebo DOWN 
upravíte hodnoty. Poté stlačte ENTER. Dokončete tak nastavení všech 10 úrovní. Tlačítkem 
START/STOP zahájíte cvičení. 

Pokud odpočet některého parametru dojde až k nule, systém vydá zvuk a zastaví se. Tlačítkem 
START/STOP můžete pokračovat dále pro dosažení dosud neukončených parametrů. 

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.  



15 

 

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 

• 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 
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uvedené lhůtě, dohodne s kupujícím náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je prodávající 
povinen poskytnout kupujícímu finanční náhradu formou dobropisu.  

 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 


