
 
 

Návod k použití moto helem- CZ 

 

Přečtěte si následující pokyny dříve, než začnete přilbu W-TEC používat. 

Z bezpečnostních důvodů je nutné používat přilbu správným způsobem a zajistit tak její účinnost. 

Potřebnou ochranu přilba poskytne pouze, pokud Vám dobře sedí a je řádně zapnuta. Jestliže je přilba vystavena 
prudkému nárazu, musí se vyměnit. 

Přilba by měla ochránit Vaši hlavu při nárazu. Tato ochrana je zajištěna prostřednictvím použitých materiálů  
a jejich schopnosti absorbovat nárazy. Nikdy nepoužívejte přilbu, která byla vystavena nárazu, i když nejeví 
žádné známky poškození. Tlumení nárazů zajištuje vnitřní struktura přilby, která se ovšem může při nárazu 
poškodit a snížit tak účinnost přilby při dalším nárazu. 

Z bezpečnostních důvodů je velice důležité zvolit správnou velikost přilby. O výběru správné velikosti přilby W-
TEC se poraďte s prodejcem. Přilba by měla sedět pevně na hlavě a zároveň být pohodlná. 

Jestliže je přilba příliš volná, vyzkoušejte menší velikost. Je-li naopak příliš těsná a tlačí Vás na hlavě, 
vyzkoušejte větší velikost. 

Varování: 

Jestliže má přilba termoplastickou skořepinu, nelepte na ni žádné nálepky a nenanášejte na ni žádné barvy či 
laky bez předchozí porady s prodejcem. 

Přilby W-TEC se vyrábí moderní technologií zajišťující motocyklistům maximální ochranu. 

Přilby W-TEC byly navrženy pro použití při jízdě na motocyklu a nezaručují stejný stupeň ochrany při jiném 
způsobu používání. V případě nehody ve vysoké rychlosti nemůže použití přilby zcela vyloučit riziko smrtelných 
zranění. 

Pokyny týkající se čištění 

Přilbu můžete čistit vlažnou vodou a malým množstvím neutrálního mýdla. 

Varování: nikdy nečistěte přilbu benzínem, alkoholem, chemickými rozpouštědly nebo čistidly určenými 
k čištění skla. 

Neupravujte přilbu W-TEC žádným způsobem – nedělejte do skořepiny žádné další díry, žádné díly neořezávejte 
ani nevyndávejte, i když se jedná pouze o zdánlivě nepotřebné části nebo vnitřní polystyrenovou vrstvu. 

Používejte pouze originální náhradní díly W-TEC. 

 

 



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.  

 

 
 
 

 

 



 

 

Návod k použitie moto helem – SK 

 

Prosím prečítajte si tieto pokyny pozorne ešte pred tým ako budete používať Vašu prilbu W-TEC! 

Pre Vašu bezpečnosť je veľmi dôležité aby ste zaobchádzali s prilbou správnym spôsobom.  

Pre správnu ochranu musí byť prilba správne umiestnená na hlave a bezpečne upnutá. Ak Vaša prilba už utrpela 
podstatný náraz, musí byť vymenená. Účelom Vašej prilby je chrániť hlavu pre nárazom/úderom. Dosahuje sa to 
tým, že prilba stlmí a absorbuje náraz použitím vhodných rôznych materiálov. Nikdy nepoužívajte prilbu, ak už 
má za sebou značný náraz/úder, dokonca aj keď na nej nie je vidieť žiadne poškodenie. Prilba je konštruovaná 
tak, aby absorbovala náraz prostredníctvom zmeny vnútornej štruktúry a čiastočným zničením niektorých z jej 
vnútorných dielcov, ktoré pohltia silu nárazu a tým ochránia hlavu pred druhým možným nárazom.  

Výber správnej veľkosti je veľmi dôležitý pre Vašu bezpečnosť. Vyberte si správnu veľkosť za pomoci Vášho 
distribútora výrobkov W-TEC. Prilba musí sadnúť pohodlne. Ak je príliš voľná, skúste menšiu veľkosť a ak Vás 
tlačí na hlave a bolí Vás to, skúste väčšiu veľkosť. 

Upozornenie: 

Ak má Vaša prilba termoplastický štít, nedávajte naň žiadnu farbu ani samolepky bez toho, aby ste to 
konzultovali s distribútorom firmy W-TEC.  

Prilby W-TEC sú vyrábané modernými technológiami, ktoré zabezpečujú, že motocyklisti majú maximálnu 
ochranu. 

Prilby W-TEC boli vyvinuté špeciálne pre motocyklistov a nezabezpečujú adekvátnu ochranu pri inom použití. 
V prípade nehody spôsobenej vysokou rýchlosťou, prilba sama o sebe neeliminuje riziko vážnych úrazov. 

Návod na čistenie: 

Používajte len vlažnú vodu a len niekoľko kvapiek saponátu na čistenie prilby. 

UPOZORNENIE: nikdy nečistite prilbu olejom, alkoholom, chemickými čistiacimi prostriedkami alebo 
prostriedkami na čistenie skiel.  

Neupravujte prilbu W-TEC, nesekajte alebo nerobte diery do štítu, neupravujte, nerežte alebo neodstráňujte, 
dokonca ani malé časti, vnútornej časti polystyrénovej výplne.  

Používajte len originálne náhradné dielce W-TEC! 

 

 

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 

- 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.  

 

 
 



 

 


