
Uživatelský manuál – CZ + EN 

IN 10852 – Podložka na sezení 

 

EN CZ 

Before use, press and hold onto the two 

adjustment buttons for 8-10 seconds to 

inflate the cushion. 

Před použitím přidržte na 8-10 vteřin obě 

regulační tlačítka a podložku nafoukněte.  

 

After sitting on the cushion, lightly press 

Rather of the two adjustment buttons to 

Adjust the height and degree of softness of 

the cushion to your preference. 

Po usednutí na podložku můžete lehkým 

mačkáním regulačních tlačítek uzpůsobovat 

výšku a stupeň nafouknutí svým aktuálním 

požadavkům. 

Naturally nudges your legs close with sitting 

allowing for a better sitting posture. 

Podložka drží vaše nohy blízko u sebe, a tak 

podporuje správné držení těla během sezení. 

Using all-rounded support technology, the 

side and back paddings of the cushion are 

filled with air pockets that redistributes your 

weight inwards towards the core of your 

body, straightening and stretching your 

spine while shaping your bottom at the same 

time. 

Všechny části podložky jsou zaoblené a 

přizpůsobí se křivkám vašeho těla. Boční a 

zadní polstrování je vybaveno vzduchovými 

polštářky, které přenášejí vaši váhu zpět do 

těla, směrem k jeho středu, čímž dochází 

k posílení a protažení páteře a zároveň také 

k tónování hýžďového svalstva.  

Adjustable back padding also helps to 

stretch and extend your back, reducing the 

strain on your spine and back aches. 

Regulovatelné polstrování zad pomáhá 

udržovat horní polovinu těla ve vzpřímené 

pozici, čímž dochází ke zmírnění tlaku 

vyvíjeného na páteř a uvolnění od bolestí 

zad. 

Correct sitting posture: Relieving the strain 

and pressure on the waist, back and pelvis. 

Správné držení těla během sezení snižuje 

tlak a zatížení v oblasti pasu, zad a pánve. 

SMART INFLATE AIR CUSHION, USER-

FRIENDLY AIR PRESSURE 

TECHNOLOGY! 

One-touch air pressure adjustment button, 

easy to use & no battery needed. 

Left, right, high, low, hard and soft 

adjustments available-providing ideal 

balance & support. 

Adjustable back padding to fit your most 

comfortable sitting posture. 

POHODLNÁ NAFUKOVACÍ 

PODLOŽKA NA SEZENÍ SE 

VZDUCHOVÝMI POLŠTÁŘKY 

Mechanická regulační tlačítka pro snadný, 

bezbateriový provoz. 

Možnost regulace výšky a tvrdosti bočních 

polštářků a zádového polštářku pro dobré 

rozložení váhy a optimální oporu. 

Regulovatelné polstrování zad pro pohodlné 

sezení a správné držení těla. 

Note: 

 Keep away from fire sources, high 

temperatures and sharp objects to avoid 

situations such as combustion, adhesive 

failure and air leaks due to puncture. 

Poznámka: 

 Nedávejte výrobek do blízkosti ohně, 

nevystavujte jej vysokým teplotám a 

předcházejte kontaktu s ostrými předměty. 

Vyvarujete se tím propálení, špatnému 



 Please stop using the product in following 

situations: injury at contact areas, people 

with eczema or other skin infections, 

patients suffering from acute pain such as 

osteoporosis, vertebral fractures, 

contusion, and strain. 

 Please stop using immediately if one 

experiences pain or abnormalities while 

using. 

 Please avoid using the product for 

purposes other than specified. 

 Please do not stand or jump on the seat 

cushion. 

 Results may vary with different people. 

 Please note that long term exposure to 

direct sunlight or light may result in 

fading. 

 Non-washable. 

přiléhání a úniku vzduchu v důsledku 

poškození materiálu.  

 Výrobek nepoužívejte, pokud máte 

poranění, ekzém či jiné kožní problémy na 

kontaktních místech, nebo pokud trpíte 

akutními bolestmi souvisejícími 

s osteoporózou či frakturou, zhmožděním 

nebo deformací páteře.    

 V případě výskytu bolestí nebo jiných 

obtíží přestaňte výrobek ihned používat. 

 Nepoužívejte výrobek k jiným účelům, 

než ke kterým je přímo určen. 

 Na podložku nestoupejte a chraňte ji před 

prudkými nárazy. 

 U různých lidí se mohou účinky používání 

podložky projevovat odlišně. 

 Dlouhodobé vystavení přímému 

slunečnímu záření či ostrému světlu může 

způsobit blednutí barvy. 

 Podložka není omývatelná. 

 

 

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, 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, 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.  

 

 
 

 

 


