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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• Přečtěte si manuál před montáží a prvním použitím. Uschovejte si manuál pro budoucí 
potřebu.  

• Zařízení sestavujte pouze na rovném a čistém povrchu, abyste neovlivnili jeho funkčnost. 

• Zařízení pravidelně čistěte. Kovové díly mohou snadno zrezivět. 

• Před požíváním zařízení se poraďte s lékařem ohledně svého zdravotního stavu. Zvláště 
důležité je to v případě, že trpíte zdravotními problémy nebo omezeními. 

• Cvičte opatrně a příliš se nepřepínejte. Cvičení musí odpovídat vašim fyzickým možnostem. 
Pokud pocítíte bolest nebo mdloby, okamžitě přestaňte cvičit. 

• Před každým cvičením se ujistěte, že všechny šrouby a matice pevně drží (jsou řádně 
utaženy). Poškozené nebo opotřebované části okamžitě vyměňte. Pokud se na zařízení 
objeví ostré hrany, nepoužívejte ho. Také necvičte, pokud zařízení vydává atypické zvuky. 

• Zařízení nepoužívejte venku. 

• Žádná nastavitelná část nesmí vyčnívat, aby neomezovala cvičence v pohybu. 

• Na zařízení nepouštějte děti ani domácí zvířata. Nenechávejte děti bez dozoru dospělého ani 
v blízkosti. 

• Nedávejte ruce, nohy nebo vlasy do blízkosti pohyblivých částí. Ruce pokládejte pouze na 
místa k tomu určená. 

• Cvičte rozumně a předcházejte zraněním. 

• Přístroj používejte pouze v souladu s manuálem. Zařízení nepoužívejte, pokud není úplně 
složené. Pokud si nejste jisti, obraťte se na odborný servis. 

• Zařízení umístěte na rovný a čistý povrch. Pro větší bezpečnost zachovejte odstup min. 0,6 m 
od ostatního vybavení místnosti. 

• Pro cvičení si oblečte vhodné sportovní oblečení. Neberte si příliš volné věci, které se snadno 
zachytí. Vždy používejte uzavřené boty s jazykem. Tkaničky pevně utáhněte. 

• Zařízení není vhodné pro lidi, kteří trpí nemocemi nebo zdravotními komplikacemi. Zařízení by 
neměli používat lidé se sníženou vnímavostí, opožděnými reakcemi nebo s jinými omezeními. 
Také lidé s nedostatečnými cvičebními zkušenostmi by měly použití zařízení vyvarovat. 

• Zařízení není vhodné pro těhotné ženy. 

• Zařízení smí současně používat pouze jedna osoba. 

• Na zařízení nebo do jeho blízkosti nepokládejte ostré předměty. Během montáže si 
nepřiskřípněte nebo neporaňte ruky. Pokud přístroj vydává neobvyklé zvuky, nebo nefunguje 
správně, okamžitě ukončete provoz zařízení a nepoužívejte jej, dokud nebude závada 
opravena.  

• Pokud je zařízení poškozeno nebo nefunguje správně kontaktujte vašeho dodavatele.  

• Pro opravu používejte pouze originální náhradní díly. 

• Maximální nosnost: 136 kg 

• Kategorie: HC – pro domácí použití 

VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při 
tréninku může způsobit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě 
ukončete cvičení! 
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POPIS PRODUKTU 

 

1. Nastavení výšky 

2. Konzole 

3. Nastavení odporu 

4. Madla 

5. Pedál 

6. Transportní kolečka 

7. Vyrovnávací nožičky 
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MONTÁŽ 

Vybalte všechny části do čistého prostoru. Zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny součásti. 
Nevyhazujte obalový materiál před dokončením montáže. Nástroje a spojovací materiál jsou součásti 
balení. 

Madla (25, 26) Horní madla (39, 40) Zadní madla (41, 42) 

  

 

Vyrovnávací nožičky (62) Ruční šrouby (28) Pedály (35, 36) 

 
 

 

Zadní nosník (58) Základní rám (60) Krytky rámu (54) 

 

 

 

Podpůrná tyč (55) Hlavní rám (53) Přední nosník (59) 
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Spojovací materiál 

32 
 

Rozdělovač (8 x 12 x 5 mm) 2 ks 

66 
 

Podložka (8 x 25 x 3.0t) 4 ks 

71 
 

Matice (M8x p1.25) 6 ks 

81 
 

Imbusový šroub (M8 x p1.25 x 25 mm) 2 ks 

96 

 

Nosný šroub (M8 x p1.25 x 85 mm) 4 ks 

 

 

Multifunkční klíč se šroubovákem  

 

 

imbusový klíč  

Některé části mohou být již před montovány.  

KROK 1 

 

Pomocí nákresu připevněte zadní nosník (58) a 
přední nosník (59) k základně (60) a zajistěte 
pomocí 4x šroubů (96) a 4x matic (71)  

 

 

Pomocí nákresu připevněte 2x vyrovnávací 
nožičky (62) pod základnu (60). Pomocí nožiček 
poté vyrovnejte stroj tak, aby byl stabilní.  

Poznámka: Pro přesun musí být transportní 
kolečka (63) výše jak vyrovnávací nožičky (62). 
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Vyrovnávací nožičky 

 

Po umístění na požadované místo, zkontrolujte 
stabilitu stroje. Pokud není stroj vyrovnaný, 
postupujte následovně: 

Povolte nožičku (62), destička se povolí. 

Pomocí jedné ruky nastavte výšku vyrovnávací 
nožičky (62). 

Jakmile je stroj vyrovnaný, druhou rukou zajistěte 
nožičku pomocí destičky (103) do stabilní polohy.  

Poznámka: Pro přesun musí být transportní 
kolečka (63) výše jak vyrovnávací nožičky (62). 

 

KROK 2 

 

Šrouby (98) jsem již před montovány. Před 
dalším postupem šrouby (98) odšroubujte.  

 

Připevněte krytku hlavního rámu (54) k základně 
(60). 

Ujistěte se, že je krytka (54) připevněna ve 
stejném směru jako na obrázku.  
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KROK 3 

 

Připevněte hlavní rám (53) k základně (60) a 
spojte pomocí 6x šroubů (98). 

Poznámka: Šrouby zatím nedotahujte.  
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KROK 4 

 

Šrouby (97) jsou před montovány na hlavním 
rámu (53). 

Šrouby pro další postup odšroubujte.  

 

Připevněte podpůrnou tyč (55) k základně (60) 
a hlavnímu rámu (53) pomocí 2x šroubů (97 a 
98).  

Ujistěte se, že jsou dané šrouby dotáhnuty.  
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KROK 5 

Stroj je navržen tak, že jsou k dispozici 2 typy nášlapu (406 mm a 508 mm) dle potřeby uživatele. Na 
obrázku níže jsou zobrazeny možnosti a typ připevnění pro každou možnost.  

 

 

Připevněte lanko (18) do držáku pedálu (38) a 
utáhněte pomocí 1x šroubu (81), 2x podložek (66), 
1x rozdělovače (32) a matice (71). 

Poznámka: Ujistěte se, že je rozdělovač (32) 
uprostřed lanka (18) viz. níže.  

 

KROK 6 

 

Připevněte pravý pedál (36) ve směru 
hodinových ručiček na držák pedálu (38). Pedál 
řádně utáhněte.  

Připevněte levý pedál (35) proti směru 
hodinových ručiček na držák pedálu.  
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KROK 7 

 

V madlech (42) jsou před šroubovány šrouby 
(98). 

Pro další kroky musíte šrouby odšroubovat.  

 

Spojte pravá madla (40 a 42) pomocí 1x šroubu 
(98). Šrouby neutahujte.  

Opakujte pro levou stranu.  

 

 

 

 

Odšroubujte 2x šrouby (98) z podpůrné tyče (55) 
pro další krok. 

 

 

Odšroubujte 2x šrouby (98) z hlavního rámu (53) 
pro další krok.  
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Připevněte madla (40) k držákům madel (46, 56) 
pomocí 2x šroubů (98). 

 

Ujistěte se, že jsou madla řádně upevněny.  

 

Opakujte na druhé straně.  

KROK 8 

 

Připevněte pravé madlo (26) do držáku (30). 

Vyberte vhonou výšku (na výběr je z 5 poloh) a 
utáhněte ruční šroub.  

Opakujte na levé straně.  

Ujistěte se že jsou všechny šrouby řádně 
utáhnuty. 

 

Úprava zátěže:  

Pro navýšení odporu otočte knoflík ve směru 
hodinových ručiček. Pro snížení odporu otočtě 
knoflík proti směru hodinových ručiček.  
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KROK 9 

 

Uvolněte klip na konzoli (38) a odpojte kabely.  

Konzole (38) je napájena pomocí dvou AAA 
baterií.  

Připojte konzoli (38) zpátky do rámu. 

 

Poznámka:  

• Nepoškoďte kabely. 

• Nekombinujte nové a staré baterie.  

• Nekombinujte druhy baterií. 

• Dobíjecí baterie nejsou doporučovány.  

 

 

PŘESUN 

• Pro přesun musíte zasunout vyrovnávací nožičky.  

• Uchopte zadní nosník (58) dvěma rukami a přesuňte pomocí transportních koleček.  

• Podlaha musí být rovná. 
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UMÍSTĚNÍ 

Stroj umístěte na plochu minimálně 1300 x 1000 x 2500 mm (d x š x v). Ujistěte se, že je kolem stroje 
dostatek místa pro volný pohyb.  
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KONZOLE 

 

Spuštění 

Jakýkoliv pohyb nebo stlačení tlačítka spustí konzoli. Ujistěte se, že jsou vloženy baterie.  

Vypnutí 

Konzole se automaticky vypne po 4 min neaktivity. Všechny hodnoty se vynulují.  
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TLAČÍTKA 

 

Stiskem tlačítka MODE změníte zobrazená 
data: SPEED (rychlost), DISTANCE 
(vzdálenost), TIMER (čas), COUNT (počet 
opakování), CALORIES (kalorie).  

 

Podržením MODE tlačítka se vynulují 
hodnoty. 

FUNKCE 

 

SCAN 

Automaticky zobrazí data SPEED, DISTANCE, TIMER, COUNT a CALORIES, 
zobrazená data se změní každých 5 sekund. Funkci spustíte výběrem tlačítka 
MODE.  

 

SPEED (rychlost) 

Zobrazí rychlost od 0 do 99.9 km/h nebo mil/h 

 

DISTANCE (vzdálenost) 

Zobrazí vzdálenost od 0 do 999 KM/mil 

 

TIME (čas) 

Zobrazí čas od 0:00 do 99:59 minut 

 

COUNT (počet opakování) 

Zobrazí počet opakování od 0 do 9999 

 

CALORIES (kalorie) 

Zobrazí spálené kalorie od 0 do 9999 Kcal. 

Kalorie slouží pouze pro porovnání, neslouží pro zdravotní účely.  
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SPEED TRACKER (ukazatel rychlosti) 

Konzole obsahuje dva ukazatele rychlostí po bocích displeje. Ukazatele kopírují 
Vaši rychlost.  

 

POUŽITÍ 

Zařízení je navrženo tak, aby kopírovalo stejný pohyb, jako při lezení. Procvičíte horní i dolní část těla, 
zlepšíte metabolismus a spálíte více kalorií. Vaše tělesná hmotnost poskytuje dostatečný odpor pro 
cvičení. 

Udržujte nohy na pedálech tak, abyste cítili při cvičení jako zabírají svaly na hýždích a stehnech. 
Pokud chcete procvičit lýtkové svaly, postavte se na pedály, prsty na nohách blíže k sobě. Uchopte 
nastavitelné rukojeti a nechte zapojit do tréninku své paže, ramena, hrudník a záda. Pokud Vás při 
cvičený bolí ramena, položte ruce na pevné rukojeti. Ujistěte se, že držíte hlavu rovně a díváte se 
dopředu, a vyhněte se namáhání krku při cvičení. Pokud chcete zvýšit intenzitu cvičení, zvedejte výše 
nohy nebo zvyšte frekvenci. 

ÚDRŽBA 

• Při montáži řádně dotáhněte všechny šrouby a nastavte zařízení do vodorovné polohy. 

• Správné dotažení kontrolujte po 10 hodinách používání. 

• Po ukončení cvičení setřete pot. Přístroj čistěte pomocí hadříku a jemných čisticích 
prostředků. Na plastové části nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní čisticí prostředky. 

• Při zvýšené hlučnosti je nutno zkontrolovat správné dotažení všech spojů. 

• Umístěte výrobek do čisté, větrané a suché místnosti. 

• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření. 

OBECNÁ DOPORUČENÍ PRO CVIČENÍ 

Při zahájení Vašeho cvičebního programu buďte opatrní, cvičení by nemělo trvat příliš dlouho a neměli 
byste cvičit častěji než jednou za dva dny. Dobu cvičení prodlužujte postupně každý týden. 
Nestanovujte si nedosažitelné cíle. Kromě cvičení na běžeckém pásu provádějte i další sportovní 
aktivity, jako je např. plavání, tanec nebo cyklistika. 

Před cvičením se vždy řádně zahřejte. Protahujte se nebo provádějte gymnastické cviky pro zahřátí po 
dobu alespoň 5 minut, snížíte tím svalové napětí a předejdete bolestem. 

Během cvičení dýchejte pravidelně a klidně. 

Dbejte na správný pitný režim během cvičení. Pamatujte si, že doporučená denní dávka tekutin je 2-3 
litry a tato se zvyšuje při fyzické námaze. Tekutiny, které pijete by měly mít pokojovou teplotu. 

Při cvičení na zařízení vždy používejte pohodlné a lehké oblečení i sportovní obuv. Nepoužívejte příliš 
volné oblečení, které by se mohlo zachytit do pohyblivých částí zařízení během cvičení. 
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Pravidelně si měřte Vaši tepovou frekvenci. Pokud není Váš přístroj vybaven snímačem tepové 
frekvence, poraďte se s lékařem o tom, jak si můžete změřit tepovou frekvenci sami. Stanovte si 
interval, ve kterém se bude Vaše tepová frekvence pohybovat, tím bude trénink účinnější. Zvažte Váš 
věk a tělesnou kondici. Pro stanovení optimálního intervalu tepové frekvence slouží následující 
tabulka: 

Věk 
Frekvence srdečního tepu 50-75% (z maximální tepové 

frekvence) – optimální puls 
Maximální tepová frekvence 

100% 

20 let 100 – 150 200 

25 let 98 – 146 195 

30 let 95 – 142 190 

35 let 93 – 138 185 

40 let 90 – 135 180 

45 let 88 – 131   175 

50 let 85 – 127 170 

55 let 83 – 123 165 

60 let 80 – 120 160 

65 let 78 – 116 155 

70 let 75 – 113 150 

ZAHŘÍVACÍ FÁZE 

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla a zahřátí svalstva. Snižuje také riziko křečí a svalového 
poranění. Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní 
poloze přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmitejte. Jestliže pocítíte bolest, okamžitě 
cvik přerušte. 

 

Doteky prstů na nohou 

Pomalu se předkloňte v bocích. Záda a paže mějte uvolněné. Poté je 
napněte dolů směrem k prstům u nohou, nakolik jste schopni. Vydržte 
15 vteřin. Mírně pokrčte kolena. 

 

Zvedání ramen 

Zvedněte pravé rameno nahoru směrem k uchu a vydržte 2 vteřiny. 
Poté je spusťte dolů a zvedněte levé rameno. 

 

Protažení zadní strany stehen 

Posaďte se a pravou nohu natáhněte dopředu. Podrážku levé nohy 
přimkněte k vnitřní straně stehna pravé nohy. Napněte pravou ruku 
podél pravé nohy nakolik jste schopni. Vydržet 15 vteřin a zvolněte. 
Totéž opakujte s levou nohou a levou paží. 
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Protažení boků 

Paže zvedněte nad hlavu a pravou paži napněte směrem ke stropu, 
nakolik to půjde. Vypínejte horní tělesné partie směrem k pravému 
boku. Poté totéž opakujte s levým bokem. 

 

Lýtka a Achillova šlacha 

Opřete se o zeď tak, že nohy budou vedle sebe a ruce budou 
předpaženy. Napněte pravou nohu směrem ven a levou ponechejte na 
zemi. Prohněte levou nohu a zapřete se směrem dopředu tak, že 
pravou kyčlí budete tlačit směrem ke zdi. Vydržte 15 vteřin. Nechte 
nohu napnutou a opakujte s druhou nohou. 

 

Otáčení hlavou 

Hlavu nakloňte vpravo a vypněte levou část krku. Vydržte 20 vteřin. 
Vraťte zpět a opakujte pro druhou stranu krku. Opět vydržte 20 vteřin. 
Pomalu dejte hlavu dopředu a propněte krk. Hlavou příliš nekmitejte. 
Opakujte několikrát po sobě. 

 

ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ 

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat 
přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. 
Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a 
kmitání. 

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, 
nejméně třikrát do týdne. Cvičení si v rámci týdne rovnoměrně rozvrhněte 
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NÁKRES 
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SEZNAM ČÁSTÍ 

Ozn. Název Ks. Ozn. Název Ks. 

1 Distanční pouzdro (10x14x15mm) 1 36 Pravý pedál 1 

2 Ložisko (6800) 3 37 Držák levého pedálu 1 

3 Kladka 1 38 Držák pravého pedálu 1 

4 Setrvačník 1 39 Levé horní madlo 1 

5 Napínací držák 2 40 Pravé horní madlo 1 

6 Šroub s okem (67 mm) 2 41 Levé spodní madlo 1 

7 Držák nastavení odporu 1 42 Pravé spodní madlo 1 

8 Adaptér ložiska 6 43 Pouzdro řídítek 4 

9 Pevná lanková destička 1 44 Vodicí kolo (24x8mm) 2 

10 Distanční pouzdro (10x14x45mm) 1 45 Distanční pouzdro (8x12x45mm) 2 

11 Napínací pružina 2 46 Horní pevná tyč madla 1 

12 Šroub s okem (57 mm) 1 47 Nastavení odporu 1 

13 Magnetická stínící deska 2 48 Konzole 1 

14 Magnetický držák 2 49 Horní dekorační kryt 1 

15 Rozpěrka 2 50 Přední kryt 1 

16 Magnet  4 51 Zadní kryt 1 

17 Posuvný držák 1 52 Pevná konzola pro knoflík 1 

18 Lanko   1 53 Hlavní rám 1 

19 Ložisko (6002) 2 54 Kryt základny 1 

20 Kladka lanka 1 55 Podpůrná tyč 1 

21 Řemen (864J8) 1 56 Spodní pevná tyč madla 1 

22 Kulatá koncovka (25.4) 2 57 Krytka 2 

23 Pěnová rukojeť 2 58 Zadní nosník  1 

24 Koncovka tyče 2 59 Přední nosník 1 

25 Levé madlo 1 60 Základna 1 

26 Pravé madlo 1 61 Kulatá koncovka (76 mm) 2 

27 Rozpěrka pro pevnou tyč 2 62 Vyrovnávací nožičky  2 

28 Nastavovací knoflík 2 63 Transportní kolečka 2 

29 Podložka 2 64 Kabel senzoru 1 

30 Pevná tyč 2 65 Podložka (M8) 1 

31 Kolejnice 16 66 Podložka (8x25x3.0t) 4 

32 Distanční pouzdro (8x12x5 mm) 28 67 Podložka (8×16×2.0t) 1 

33 Koncovka (35 mm) 2 68 Podložka (8×23×2.0t) 2 

34 Magnet 1 69 Podložka (10x16x1.0t) 4 

35 Levý pedál 1 70 Matice (M6×p1.0) 9 
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Spojovací materiál 

71 Matice (M8×p1.25) 20 89 Šroub (M8×p1.25×85 mm) 2 

73 Matice (M10×p1.5) 1 90 Šroub (M10×p1.5×30 mm) 2 

74 Matice (M10×p1.5) 3 91 Šroub (M10×p1.5×100 mm) 1 

76 Šroub (M4×32 mm) 2 92 Šroub (M10×p1.5×110 mm) 1 

77 Šroub (M5×18 mm) 1 93 Šroub (M8×p1.25×20 mm) 2 

78 Šroub (M5×p0.8×20 mm) 2 94 Šroub (M5×p0.8×10 mm) 2 

79 Šroub (L=30 mm) 2 95 Šroub (M5×p0.8×15 mm) 1 

80 Šroub (M6×p1.0×12 mm) 2 96 Šroub (M8×p1.25×85 mm) 4 

81 Šroub (M8×p1.25×25 mm) 6 97 Šroub (M8×p1.25×12 mm) 2 

82 Šroub (M6×p1.0×20 mm) 4 98 Šroub (M8×p1.25×16 mm) 14 

83 Šroub (M6×p1.0×30 mm) 2 99 Šroub (M4×20 mm) 6 

84 Šroub (M8×p1.25×10 mm) 4 100 Šroub (M4x25mm) 2 

85 Šroub (M8×p1.25×16 mm) 1 101 Rozdělovač (10x14x5mm) 2 

86 Šroub (M8×p1.25×25 mm) 8 102 Podložka (8x14x1.0t) 16 

87 Šroub (M8×p1.25×30 mm) 2 103 Nastavitelná destička  2 

88 Šroub (M8×p1.25×62 mm) 4    

 

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. 

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. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 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 Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, 
IČ: 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. 
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„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. 

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, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka 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 
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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.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 

 


