
 

 

 

Návod k použití - CZ 

IN 6385 – Minitrampolína inSPORTline Bambi Plus s držadlem 97 cm 

IN 6386 – Minitrampolína inSPORTline Skippy Plus s držadlem 122 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě, že v balení budou nějaké části chybět, nebo jsou 

poškozené, kontaktujte prodejce.  



 

Maximální nostnost trampolíny: 100 kg 

 

Nevhodné pro děti do 3 let. 

 

Návod k použití 

Přečtěte si pozorně tento manuál ještě předtím než začnete trampolínu používat! 

 

 

1. VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 

Dodržování uvedených pravidel vám pomůže předejít případným zraněním. 

 Pouze pro domácí (vnitřní a venkovní) použití. 

 ZKONTROLUJTE TRAMPOLÍNU PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM: ZVLÁŠTĚ ZDA SE NEUVOLŇUJÍ ŠROUBY, ZDA 

JE SKÁKACÍ PLOCHA A POLSTROVÁNÍ (RÁMOVÝ KRYT) NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ, ZDA NEDOŠLO 

K OHNUTÍ TYČÍ, NATRHNUTÍ SKÁKACÍ PLOCHY A ZTRACENÍ NEBO ZLOMENÍ PRUŽIN. ZKONTROLUJTE 

TAKÉ CELKOVOU STABILITU TRAMPOLÍNY. V PŘÍPADĚ, ŽE NĚKTERÉ ČÁSTI CHYBÍ NEBO JEVÍ ZNÁMKY 

OPOTŘEBENÍ, TRAMPOLÍNU NEPOUŽÍVEJTE. 

 TRAMPOLÍNU MŮŽE VE STEJNÉ CHVÍLI POUŽÍVAT POUZE JEDNA OSOBA.  

 NEPOKOUŠEJTE SE OBRACET, DĚLAT SALTA ČI KOTOULY. 

 Používejte trampolínu pouze pod dohledem dospělé, dobře informované osoby. Zabezpečte trampolínu před 

nepovoleným a nehlídaným používáním.   

 Dohlíženo by mělo být na všechny skokany bez ohledu na jejich úroveň schopností a věk. Vlastník a dozor trampolíny 

jsou zodpovědní za uvědomění uživatelů o pravidlech uvedených v tomto návodu. 

 Používejte vhodné, nejlépe sportovní oblečení a ponožky. NIKDY NESKÁKEJTE V BOTÁCH. Před použitím 

trampolíny si sundejte z těla nebo vyndejte z kapes všechny ostré předměty, šperky, brýle. Během skákání nedržte v rukou 

žádné předměty. 

 Trampolína vám umožní daleko vyšší skoky než z pevné podložky. Doporučujeme tedy nejprve zvládnout koordinaci 

pohybů při nízkých skocích. 

 Před použitím umístěte trampolínu na ROVNÝ a PEVNÝ POVRCH. 

 Dále doporučujeme užívat kolem trampolíny povrch tlumící dopad na podlahu/zem. 

 Zajistěte dostatečné místo kolem trampolíny. Umístěte ji dále od stěn, plotů, bazénů, jiných herních ploch apod.  

 Udržujte prostor okolo a pod trampolínou čistý. Odstraňte všechny předměty, které by mohly uživateli překážet (min 2,5 

m kolem trampolíny). Nepokládejte na trampolínu žádné předměty. 

 Zajistěte také adekvátní prostor nad hlavou. Doporučuje se minimálně 7,3 m od země. Ujistěte se, že nad trampolínou 

nejsou větve stromů, elektrické dráty a další možná nebezpečí.  

 Používejte trampolínu v dobře osvětlených prostorách. Skákejte pouze, když je skákací plocha suchá. Trampolína nesmí 

být používána za velkého větru. 

 Nepoužívejte trampolínu, když jsou pod ní jiní lidé nebo zvířata. 

 Nepoužívejte trampolínu, pokud jste požili alkohol, drogy či léky, které ovlivňují vaše vnímání.  

 Žádné zařízení nemůže zcela zaručit vaši bezpečnost a bezpečná hra je vždy vaší zodpovědností 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SEZNAM DÍLŮ V BALENÍ: 

Trampolína 

Nohy 

Držadlo 

 

Instalace: 

 

1. Zkontrolujte vnitřní závity na nožních podpěrách (pokud je nenajdete na odkryté straně trubky, závit bude na druhém 

konci, přemístěte tedy gumovou krytku z jednoho konce na druhý).  

2. Otočte rám spodní stranou vzhůru. Na spodní straně najdete 6/8 výstupků s plastovými kryty. Tyto kryty sejměte.  

3. Našroubujte všechny nožní podpěry na jednotlivé výstupky.  

4. Přetočte trampolínu zpět, postavte ji na nožní podpěry. 

5. Zkontrolujte, zda jsou nohy pevně přišroubovány. Tuto kontrolu provádějte před každým použitím trampolíny.  

6. Připevněte nastavitelné držadlo na nohy trampolíny a spojte je dohromady. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCHRANA A ÚDRŽBA 

 Aby trampolína mohla dlouho a dobře sloužit, dodržujte pravidla uvedená v předešlých kapitolách. 

 Pravidelně kontrolujte trampolínu z důvodu možného opotřebení, poškození nebo chybějících částí. 

 Za silnějšího větru by mohla být trampolína odfouknuta a poničena. Proto ji raději přemístěte do krytého prostoru. 

 

 



 

 

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: 

zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží 

nesprávnou údržbou 

mechanickým poškozením 

opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, 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.  

 

 

Datum prodeje:                                                                                   

Razítko a podpis prodejce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Návod na použitie - SK 

IN 6385 MINI TRAMPOLÍNA inSPORTline BAMBI PLUS 97cm S RUKOVÄT´OU 

IN 6386 MINI TRAMPOLÍNA inSPORTline SKIPPY PLUS 122cm S RUKOVÄT´OU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Maximálna nosnosť trampolíny: 100 kg 

Nevhodné pre deti do 3 rokov. 

 

Návod na používanie 

Prosím prečítajte si tento návod pozorne ešte pred samotným používaním trampolíny! 

 

 

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ 

  

Dodržiavanie uvedených pravidiel vám pomôže predísť prípadným zraneniam. 

 Len pre domáce (vnútorné a vonkajšie) použitie. 

 SKONTROLUJTE TRAMPOLÍNU PRED KAŽDÝM POUŽITÍM: OBZVLÁŠŤ ČI SA NEUVOLŇUJÚ SKRUTKY, ČI 

JE SKÁKACIA PLOCHA A POLSTROVANIE (RÁMOVÝ KRYT) NA SPRÁVNOM MIESTE, ČI NEDOŠLO 

K OHNUTIU TYČÍ, NATRHNUTIU SKÁKACEJ PLOCHY A STRÁTENIU ALEBO ZLOMENIU PRUŽÍN. 

SKONTROLUJTE TIEŽ CELKOVÚ STABILITU TRAMPOLÍNY. V PRÍPADE, ŽE NIEKTORÉ ČÁSTI CHÝBAJÚ 

ALEBO JAVIA ZNÁMKY OPOTREBENIA, TRAMPOLÍNU NEPOUŽÍVAJTE. 

 TRAMPOLÍNU MÔŽE V ROVNAKEJ CHVÍLI POUŽÍVAŤ IBA JEDNA OSOBA.  

 NEPOKÚŠAJTE SA OBRACAŤ, ROBIŤ SALTÁ ČI KOTÚLE. 

 Používajte trampolínu iba pod dohľadom dospelej, dobre informovanej osoby. Zabezpečte trampolínu pred nepovoleným 

a nestráženým používaním.   

 Dohliadané by malo byť na všetkých skokanov bez ohľadu na ich úroveň schopností a vek. Vlastník a dozor trampolíny 

sú zodpovední za upovedomenie užívateľov o pravidlách uvedených v tomto návode. 

 Používajte vhodné, najlepšie športové oblečenie a ponožky. NIKDY NESKÁČTE V TOPÁNKACH. Pred použitím 

trampolíny si odložte z tela alebo vyložte z vreciek všetky ostré predmety, šperky, okuliare. Počas skákania nedržte 

v rukách žiadne predmety. 

 Trampolína vám umožní ďaleko vyššie skoky ako skoky z pevnej podložky. Odporúčame teda najskôr zvládnuť 

koordináciu pohybov pri nízkych skokoch. 

 Pred použitím umiestnite trampolínu na ROVNÝ a PEVNÝ POVRCH. 

 Ďalej odporúčame používať okolo trampolíny povrch tlmiaci dopad na podlahu/zem. 

 Zaistite dostatočné miesto okolo trampolíny. Umiestnite ju ďalej od stien, plotov, bazénov, iných herný plôch apod.  

 Udržujte priestor okolo a pod trampolínou čistý. Odstráňte všetky predmety, ktoré by mohli užívateľovi prekážať (min 

2,5 m okolo trampolíny). Nepokladajte na trampolínu žiadne predmety. 

 Zaistite tiež adekvátny priestor nad hlavou. Odporúča sa minimálne 7,3 m od zeme. Uistite sa, že nad trampolínou nie sú 

vetvy stromov, elektrické drôty a ďalšie možné nebezpečenstvo.  

 Používajte trampolínu v dobre osvetlených priestoroch. Skáčte iba, keď je skákacia plocha suchá. Trampolína nesmie byť 

používaná počas veľkého vetra. 

 Nepoužívajte trampolínu, keď sú pod ňou iní ľudia alebo zvieratá. 

 Nepoužívajte trampolínu, pokiaľ ste požili alkohol, drogy či lieky, ktoré ovplyvňujú vaše vnímanie. 

 Žiadne zariadení nemôže úplne zaručiť vašu bezpečnosť a bezpečná hra je vždy vašou zodpovednosťou. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balenie obsahuje: 

Trampolínu 

Nohy 

Rukoväť 

 

Zostavenie: 

1. Skontrolujte vnútorné závity na nožných podperách (pokiaľ ich nenájdete na odkrytej strane trubky, závit bude na 

druhom konci, premiestnite teda gumovú krytku z jedného konca na druhý).  

2. Otočte rám spodnou stranou hore. Na spodnej strane nájdete 6/8 výstupkov s plastovými krytmi.  Tieto kryty zložte.  

3. Našróbujte všetky nožné podpery na jednotlivé výstupky.  

4. Pretočte trampolínu späť, postavte ju na nožné podpery. 

5. Skontrolujte, či sú nohy pevne priskrutkované. Túto kontrolu robte pred každým použitím trampolíny.  

6. . Primontujte nastaviteľnú rukoväť na nohy a spojte ju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OCHRANA A ÚDRŽBA 

 Aby trampolína mohla dlho a dobre slúžiť, dodržujte pravidlá uvedené v predošlých kapitolách. 

 Pravidelne kontrolujte trampolínu z dôvodu možného opotrebenia, poškodenia alebo chýbajúcich častí. 

 Za silnejšieho vetru by mohla byť trampolína odfúknutá a poničená. Preto ju radšej premiestnite do krytého priestoru.  

 

 

 

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 príslušnými 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 nezmieňovaných. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Bratislavská 36, 911 05 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajne: inSPORTline Shop, Šoltésovej 1995, 911 05 Trenčín (Sihoť), +421 864 593, predajnatn@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 za akosť tovaru v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ zo záručného listu, faktúry k tovaru, 

dodacieho listu, príp. iného dokladu k 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 používateľa tj. poškodenie výrobku, neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, nedostatočným zasunutím 

sedlovej tyče do rámu, nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

- nesprávnou údržbou 

- mechanickým poškodením 

- opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    mechanizmy, atď.)  

- neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

mailto:predajnatn@insportline.sk


 

- neodbornými zásahmi 

- nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, 

neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi.  

 

Reklamačný poriadok 

 

Postup pri reklamácii závady 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. 

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 vadný, 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 vadného dielu alebo zariadenia za 

bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za vadný 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.  

 

 

 

 

 

 

 


