
Návod k použití kolečkových bruslí – CZ 

ČSN EN 13843+EN 13899 

 

Popis výrobků 

1. Skelet: PP nebo polyamid 

2. Podvozek: Aluminium nebo PP, brzda - PP 

3. Vnitřní bota: nylon se syntetickou kůží, vnitřní výplň – polyuretanová pěna 

4. Kolečka: 64, 70, 72, 76, 80, 84,90 mm, ložiska ABEC 5 + ABEC 7 

 

Návod k provozu: 

1. Na kolečkových bruslích nesmí být provedena žádná změna, která může negativně ovlivnit bezpečnost. 

2. Kolečkové brusle jsou určeny ke sportovní a rekreační jízdě na rovném a pevném podkladu. Nejlépe 

vyhovuje hladký asfaltový nebo betonový povrch, kvalitní dlažba nebo dřevěná palubovka. Jízdou na 

nekvalitním povrchu – hrubý asfalt, písek, štěrk, dlažební kostky apod. – příp. nadměrnou zátěží (jízda po 

schodech, skoky atd.) může dojít k poškození nebo neúměrnému opotřebení bruslí. 

3. Kolečkové brusle umožňují i velmi rychlou jízdu, doporučujeme jezdit opatrně a s přihlédnutím ke svým 

schopnostem. Při bruslení doporučujeme používat ochranné pomůcky – helma, rukavice, chrániče kolen, 

zápěstí a loktů a odrazky. Na tyto pomůcky se informujte u svého prodejce. U malých dětí doporučujeme 

stálý dohled rodičů nebo jiných dospělých osob. 

4. Bruslení je omezeno zákonem o silniční dopravě. K použití kolečkových bruslí doporučujeme vhodné 

povrchy (ploché, čisté, suché a pokud je to možné stranou od ostatních uživatelů komunikací). Vyhýbejte se 

bruslení na vlhkém, mastném a prašném povrchu. 

5. Patní brzda se používá způsobem, že nakloníte chodidlo patou k zemi (noha musí jít vpřed, špička boty 

vzhůru pod úhlem 45 stupňů.) a zatlačíte na brzdu chodidlem, přičemž udržujete tělo vzpřímené. Brzdu 

neodstraňujte! Zabráníte tak riziku v úzkém prostoru, kde není možné zatáčet. Vzhledem k  tomu, že vlivem 

opotřebování může docházet ke snížení účinnosti patní brzdy, je nutné ji průběžně kontrolovat, 

doporučujeme nejlépe před každým použitím kolečkových bruslí. 

6. Před každou jízdou zkontrolujte upevnění koleček a přesvědčte se, zda jsou všechny šrouby řádně dotaženy. 

Utáhněte jakékoliv volné šrouby, pro tento účel použijte křížový šroubovák správné velikosti. Nečistotu a 

prach otřete suchým hadříkem. 

7. Kontrolujte stav opotřebených koleček. Abyste kolečka co nejvíce využili, je možno pravidelně měnit 

přední za zadní a při nerovnoměrném sjíždění z jedné strany otočit kolečka o 180°. 

8. Při jakékoliv závadě je nutné přestat brusle ihned používat, aby nedošlo k jejich poškození, v této souvislosti 

existuje riziko případného zranění bruslaře. 

9. NEPOUŽÍVEJTE KOLEČKOVÉ BRUSLE PŘI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH NEŽ 5 °C, V NOCI A ZA 

MOKRA. 

10. Při častém používání dochází u levnějších typů bruslí k uvolnění ložisek a opotřebení koleček. Toto není 

překážkou k dalšímu používání bruslí. Opotřebení těchto součástí není předmětem záruky 

11. Hliníkové podvozky jsou obecně hlučnější než PP podvozky. Hlučnost používaných bruslí je přímo úměrná 

době užívání (opotřebená kolečka a ložiska) a není důvodem k reklamaci. Při jízdě jsou také hlučnější 

kolečka z PVC a levnější typy ložisek – 608Z, 608ZZ. 

 

Návod na údržbu: 
1. Provádějte pravidelnou údržbu bruslí – zvyšujete tím vlastní bezpečnost při jízdě. 

2. V případě potřeby jakékoliv opravy doporučujeme svěřit brusle odbornému servisu. 

3. Ložiska nikdy nepromazávejte vazelínou nebo olejem. Doporučujeme grafitová nebo silikonová maziva. 

4. Vnitřní botu + skelet otřete hadříkem namočeným v mýdlové vodě a nechte vyschnout při pokojové teplotě. 



5. K čištění v žádném případě nepoužívejte organická rozpouštědla. 

6. Ostré hrany, které vznikají při používání kolečkových bruslí ihned odstraňujte. 

7. Doporučujeme ponechat si tento návod pro pozdější použití. 

 

Instrukce pro uživatele 

a.    Toto sportovní náčiní používejte na vhodném povrchu. (rovný, čistý, suchý, a pokud je to možné, také bez   

účasti jiných účastníků silničního provozu). 

b.     Při jízdě na bruslích vždy noste ochranné vybavení (chrániče rukou/zápěstí/loktů, přilbu atd.) 

c.     Jedná se také o inline brusle s nastavitelnou délkou. Délku bruslí lze jednoduše nastavit stiskem speciálního 

regulačního tlačítka (viz obr. 8), není nutné použít žádné další nářadí. 

d.    Posun špičky pravé brusle může při jízdě způsobit brzdění nebo zastavení. Pokud nastavíte brzdu tak, aby se 

dotýkala země, budete schopni snížit rychlost jízdy a brzdit. 

e. Při jízdě byste neměli provádět žádné úpravy bruslí, které by mohly snížit omezit nebo snížit Vaši bezpečnost. 

f. Tento výrobek nemusí být přednastaven, brzda je na pravé brusli. Pokud chcete zabrzdit, zvedněte lehce 

špičku pravé brusle tak, aby se brzda v zadní části brusle dotýkala země – tak můžete snížit rychlost nebo 

zastavit (viz obrázek). 

 

 

 

 



 

Stiskněte regulační tlačítko. Druhou rukou potáhněte špičku boty a 

nastavte brusli do požadované velikosti. Pak znovu tlačítko uvolněte. 

 

g. Některé jsou inline brusle s nastavitelnou délkou; stiskem regulačního tlačítka můžete manipulovat se špičkou 

brusle a nastavit ji na žádoucí vzdálenost. Na druhou stranu, jiné způsoby manipulace s bruslemi mohou snížit 

jejich efektivitu a účinnost. 

 

Servis a údržba 

a. Přečtěte si pozorně instrukce týkající se rozdílného provedení výrobků a jejich údržby. 

b. Pokud se poškodí kolečka bruslí a vy je nemůžete používat, nahraďte je kolečky stejného označení a 

specifikace. Při dlouhodobém používání mohou začít ložiska vydávat určitý zvuk – důvodem je jejich 

nedostatečná kluzkost. Je potřeba ložiska promazat, potom budou znovu fungovat bezproblémově. 

c. Toto jsou inline brusle s nastavitelnou délkou. Délku bruslí lze jednoduše nastavit stiskem regulačního 

tlačítka (viz obr. 8), není nutné použít žádné další nářadí. 

d. Před každým dalším použitím odstraňte prosím ostré hrany, které se objeví během jízdy, tak, aby tyto 

ostré hrany nezpůsobili poranění uživatele. 

e. Po obutí bruslí udělejte pár kroků pro kontrolu, zda jsou všude řádně utaženy. Pokud objevíte nějaké 

uvolněné části, okamžitě přerušte jízdu. 

 

Výměna koleček:  Pro výměnu použijte imbusový klíč č. 4. Vždy používejte stejný rozměr koleček, kterými 

byly brusle osazeny. Doporučujeme použít kolečka PU, které jsou kvalitnější a mají lepší jízdní vlastnosti. 

Výměna ložisek: Pro výměnu použijte přiložený imbusový klíč č. 4. Odstraňte kolečka, vytlačte ložiska. Pro 

výměnu použijte ložiska 608Z, ABEC1-ABEC7. Kde ložiska ABEC 7 jsou nejkvalitnější. 

Kolečkové brusle: 

TŘÍDA  A – model bruslí - hmotnost jezdce mezi 20 kg – 100 kg 

TŘÍDA  B – hmotnost jezdce mezi 20 kg  - 60 kg a velikosti nohy menší než 260 mm 

 

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 

 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 používanie kolieskových korčúl´ 

 

ČSN EN 13843+EN 13899 

Popis výrobkov 
1. Skelet: PP alebo polyamid 

2. Podvozok: Aluminium alebo PP, brzda - PP 

3. Vnútorná topánka: nylon so syntetickou kožou, vnútorná výplň – polyuretanová pena 

4. Kolieska: 64, 70, 72, 76, 80, 84,90 mm,  ložiská ABEC-5 + ABEC-7 

 

Návod k prevádzke: 

1. Na kolieskových korčuliach nesmie bzť prevedena žiadna zmena, ktorá môže negatívne ovplyvniť 

bezpečnosť. 

2. Kolieskové korčule sú určené k športovej a rekreačnej jazde na rovnom a pevnom podklade. Najlepšie 

vyhovuje hladký asfaltový alebo betónový povrch, kvalitná dlažba alebo drevená palubovka . Jazdou na 

nekvalitnom povrchu – hrubý asfalt, piesok, štrk, dlažobné kocky apod. – príp. nadmernou záťažou (jazda 

po schodoch, skoky atd.) môže dôjsť k poškodeniu alebo neúmernému opotrebeniu korčúľ. 

3. Kolieskové korčule umožňujú i veľmi rýchlu jazdu, doporučujeme jazdiť opatrne a s prihliadnutím k svojím 

schopnostiam. Pri korčulovaní doporučujeme používať ochranné pomôcky – helma, rukavice, chrániče 

kolien, zápästí a ľakťou a odrazky. Na tieto pomôcky sa informujte u svojho predajcu. U malých detí 

doporučujeme stály dohľad rodičov alebo iných dospelých osôb. 

4. Korčuľovanie je obmedzené zákonom o cestnej doprave. K použitiu kolieskových korčúľ doporučujeme 

vhodné povrchy (ploché, čisté, suché a pokiaľ je to možné mimo ostatných užívateľov komunikácií). 

Vyhýbajte sa korčulovaniu na vlhkom, mastnom a prašnom povrchu. 

5. Pätová brzda sa používá tak. že nakloníte chodidlo pätou k zemi (noha musí ísť vpred, špička topánky hore 

pod uhlom 45 stupňov.) a zatlačíte na brzdu chodidlom, pričom udržujete telo vzpriamené. Brzdu 

neodstraňujte! Zabráníte tak riziku v úzkom priestore, kde nie je možné zatáčať. Vzhľadom k  tomu, že 

vplyvom opotrebovania môže dochádzať k zníženiu účinnosti  brzdy, je nutné ju priebežne kontrolovať, 

doporučujeme najlepšie pred každým použitím kolieskových korčúľ. 

6. Pred každou jazdou szkontrolujte upevnenie koliesok a presvedčte sa, či sú všetky skrutky riadne 

dotiahnuté. Utiahnite akékoľvek volné skrutky, pre tento účel použite krížový skrutkovač správnej veľkosti. 

Nečistotu a prach otrite suchou handrou. 

7. Kontrolujte stav opotrebenia koliesok. Aby ste kolieska čo najviac využili, je možné pravidelne meniť 

predné za zadné a pri nerovnomernom zjazdení z jednej strany otočiť kolieska o 180°. 

8. Pri akéjkoľvek závade je nutné prestať korčule ihneď používať, aby nedošlo k  ich poškodeniu, v tejto 

súvislosti existuje riziko prípadného zranenia korčuliara. 

9. NEPOUŽÍVAJTE KOLIESKOVÉ KORČULE PRI TEPLOTÁCH NIŽŠÍCH AKO 5 °C, V NOCI A ZA 

MOKRA. 

10. Pri častom používaní dochádza u lacnejších typov korčúľ k uvolneniu ložísk a opotrebeniu koliesok. Toto 

nie je prekážkou k ďalšiemu používaniu korčúľ. Opotrebenie týchto častí nie ja predmetom záruky. 

11. Hliníkové podvozky sú všeobecne hlučnejšie ako PP podvozky. Hlučnosť používaných korčúľ je priamo 

úmerná dobe používania (opotrebené kolieska a ložiská ) a nie je dôvodom k reklamácii. Pri jazde sú tiež 

hlučnejšie kolieska z PVC a lacnejšie typy ložísk – 608Z, 608ZZ. 

 



Návod na údržbu: 
1. Prevádzajte pravidelnú údržbu korčúľ – zvyšujete tým vlastnú bezpečnosť pri jazde. 

2. V prípade potreby akejkoľvek opravy doporučujeme zveriť korčule odbornému servisu. 

3. Ložiská nikdy nepremazávajte vazelínou alebo olejom. Doporučujeme grafitové alebo silikónové mazivá. 

4. Vnútornú topánku + skelet utrite handríčkou namočenou v mýdlovej vode a nechajte vyschnúť pri izbovej 

teplote. 

5. K čisteniu v žiadnom prípade nepoužívajte organické rozpúšťadlá. 

6. Ostré hrany, ktoré vzniknú pri používání kolieskových korčúľ ihneď odstraňujte. 

7. Doporučujeme ponechať si tento návod pre neskoršie použitie. 

 

Instrukce pro uživatele 

a. Toto sportovní náčiní používejte na vhodném povrchu. (rovný, čistý, suchý, a pokud je to možné, 

také bez účasti jiných účastníků silničního provozu). 

b. Při jízdě na bruslích vždy noste ochranné vybavení. (chrániče rukou/zápěstí/loktů, přilbu atd.) 

c. Jedná se i o inline brusle s nastavitelnou délkou. Délku bruslí lze jednoduše nastavit stiskem 

speciálního regulačního tlačítka (viz obr. 8), není nutné použít žádné další nářadí. 

d. Posun špičky pravé brusle může při jízdě způsobit brzdění nebo zastavení. Pokud nastavíte brzdu 

tak, aby se dotýkala země, budete schopni snížit rychlost jízdy a brzdit. 

e. Při jízdě byste neměli provádět žádné úpravy bruslí, které by mohly snížit omezit nebo snížit Vaši 

bezpečnost. 

f. Tento výrobek nemusí být přednastaven, brzda je na pravé brusli. Pokud chcete zabrzdit, zvedněte 

lehce špičku pravé brusle tak, aby se brzda v zadní části brusle dotýkala země – tak můžete snížit 

rychlost nebo zastavit (viz obrázek). 

 

1.  

 

 

 



Stiskněte regulační tlačítko. Druhou rukou potáhněte špičku boty a 

nastavte brusli do požadované velikosti. Pak znovu tlačítko uvolněte. 

 

g. Některé jsou inline brusle s nastavitelnou délkou; stiskem regulačního tlačítka můžete manipulovat 

se špičkou brusle a nastavit ji na žádoucí vzdálenost. Na druhou stranu, jiné způsoby manipulace 

s bruslemi mohou snížit jejich efektivitu a účinnost. 

2. Servis a údržba 
a. Přečtěte si pozorně instrukce týkající se rozdílného provedení výrobků a jejich údržby. 

b. Pokud se poškodí kolečka bruslí a vy je nemůžete používat, nahraďte je kolečky stejného 

označení a specifikace. Při dlouhodobém používání mohou začít ložiska vydávat určitý zvuk – 

důvodem je jejich nedostatečná kluzkost. Je potřeba ložiska promazat, potom budou znovu 

fungovat bezproblémově. 

c. Toto jsou inline brusle s nastavitelnou délkou. Délku bruslí lze jednoduše nastavit stiskem 

regulačního tlačítka (viz obr. 8), není nutné použít žádné další nářadí. 

d. Před každým dalším použitím odstraňte prosím ostré hrany, které se objeví během jízdy, tak, 

aby tyto ostré hrany nezpůsobili poranění uživatele. 

e. Po obutí bruslí udělejte pár kroků pro kontrolu, zda jsou všude řádně utaženy. Pokud objevíte 

nějaké uvolněné části, okamžitě přerušte jízdu. 

 

Výmena koliesok:  Pre výmenu použite imbusový kľúč č. 4. Vždy používajte rovnaký rozmer koliesok, ktorými 

boly korčule osadené. Doporučujeme použiť kolieska PU, ktoré sú kvalitnejšie a majú lepšie jazdné vlastnosti. 

Výmena ložísk: Pre výmenu použite priložený imbusový kľúč č. 4. Odstráňte kolieska, vytlačte ložiská. Pre 

výmenu použite ložiská 608Z, ABEC1-ABEC7. Kde ložiska ABEC 7 sú najkvalitnejšie. 

Kolieskové korčule: 

TRIEDA  A – hmotnosť jazdca medzi 20 kg – 100 kg 

TRIEDA  B - hmotnosť jazdca medzi 20 kg  - 60 kg a veľkosti nohy menšie ako 260 mm  

 

 
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 nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Električná 6471, 911 01 Trenčín, 

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

 

Adresa predajní:  

1. inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk 

2. Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 

predajnaba@insportline.sk 
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3. Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 

866 622, predajnake@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.  

„Kupujúci, 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 a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s 

kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné 

komponenty 24 mesiacov. 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. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja 

zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja 

zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 

nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

 nesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

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

 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 

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

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce použitie: 

SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o 

zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Električná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej 

ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 
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Reklamačný poriadok – reklamácia 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 doručenia 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.  



 

 

 

 

Dátum predaja :                  razítko a podpis predajcu: 

 

 

 

 


