
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

Dětské sportovní helmy W-TEC 

Dětské přilby W-TEC se vyrábí pomocí moderních technologií, 
které zajišťují maximální ochranu cyklistům, bruslařům i 
skateboardistům. I tato Vaše helma byla úspěšně podrobena 
laboratorním testům a splňuje nyní evropskou normu EN 
1078:2012+A1:2012, což dokládá i štítek na helmě. 

Přilby W-TEC byly navrženy pro použití při jízdě na kole, in-
line bruslích nebo skateboardech a nezaručují stejný stupeň 
ochrany při jiném způsobu používání. 
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HELMY JSOU VHODNÉ PRO JÍZDU NA KOLE, IN-LINE 
BRUSLÍCH A SKATEBOARDECH. 

POZOR: Před použitím si přečtěte celý manuál. 

OCHRANA 

Tato helma je velice pevná a odolná. Postupem času a 
opotřebením však může ztrácet své ochranné vlastnosti. 

SPRÁVNÁ VELIKOST 

Aby mohla helma plnit svou ochrannou funkci, musí si uživatel 
vybrat správnou velikost. Proto je nutno vyzkoušet velikostí 
několik a vybrat tu helmu, která sedí co nejpevněji a 
nejpohodlněji. Se správně vybranou helmou není možno po 
zajištění upínání jakkoli pohybovat. 

STAHOVACÍ MECHANISMUS 
„RETENTION SYSTEM“ 

Pomocí mikrometrické přezky lze snadno nastavit délku 
řemínků, stejně tak jako řádně helmu zajistit. Řemínky by měly 
být na každé straně napnuty stejnou měrou. Ujistěte se, že 
pohodlně přiléhají k bradě. Pevně si helmu nasaďte a zajistěte 
přezku. Přezka by se neměla dotýkat čelisti. 
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Jestliže je jeden z řemínků povolený, sejměte helmu z hlavy a 
utáhněte ho tak, aby pohodlně přiléhal k bradě. Poté jej 
provlečte mikrometrickou přezkou, abyste jej mohli nastavit. 
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Chcete-li utáhnout řemínek, přidržte si jednu stranu 
mikrometrické přezky rukou. Druhou rukou uchopte druhou 
stranu přezky. Poté s ní pohybujte ze strany na stranu tak, 
abyste nastavili správnou délku řemínku. 

 

Helma musí být nasazena tak, aby pevně držela a nebránila 
uživateli jakkoli ve výhledu. 

  

Správná poloha Nesprávná poloha 
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Chcete-li se ujistit, že jsou řemínky správně napnuté, nasaďte 
si helmu a zajistěte přezku. Otevřete ústa. Měli byste cítit, jak 
se Vám řemínek napíná o bradu. Poté se pokuste sejmout 
helmu z hlavy. Jestliže se Vám to podaří, musíte řemínek 
utáhnout. Helmou by nemělo být možné na hlavě příliš 
pohnout. Bez odepnutí přezky by nemělo být možné helmu 
sejmout z hlavy. 

POZNÁMKA: Nastavení řemínků zkontrolujte pokaždé, když 
si budete helmu nasazovat. 

KONEČNÁ KONTROLA 

Je důležité si pamatovat, že helma musí pohodlně přiléhat. 
Jestliže s ní dokážete pohnout dopředu nebo dozadu, je nutno 
utáhnout řemínek. 

Helma poskytuje úplnou ochranu pouze je-li přezka zajištěná. 
Nenasazujte si helmu tak, aby byla příliš nakloněná do týlu a 
odrývala tak čelo. 

Nastavení řemínků je třeba kontrolovat před každým použitím. 

ÚDRŽBA 

Helmu čistěte pouze pomocí roztoku vody a jemného 
saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla, barvy ani agresivní 
čistící prostředky. Mohlo by dojít k narušení ochranných 
vlastností helmy. 

Nevystavujte helmu teplotám vyšším než 49 °C. Umístění ve 
vozidlech či zavazadlech tmavé barvy může v extrémně 
teplých obdobích okolní teplotu navyšovat. Je-li helma 
poškozena teplem, objeví se na ní hrbolatá místa. Jestliže je 
helma poškozena, už ji nepoužívejte a neprodleně ji vyměňte 
za novou. 
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DŮLEŽITÉ INFORMACE 

Tato helma slouží k pohlcení nárazů tak, že se její materiál 
deformuje. I když takovéto poškození nemusí být na první 
pohled zřetelné, je nutno helmu po každém nárazu vyměnit. 

Helma naneštěstí nedokáže uživatele ochránit před veškerými 
zraněními, které si lze přivodit při pádu či nehodě, i když daná 
nehoda odpovídá testovacím parametrům norem. Dokonce i 
nehody za velmi pomalé rychlosti mohou mít za následek 
vážná, či smrtelná zranění. Záleží na typu nárazu. Proto při 
jízdě vždy dbejte opatrnosti a pečlivě si pročtěte tento manuál. 

VAROVÁNÍ 

 Tato helma není určena k použití na motocyklech 
nebo podobných motorových prostředcích. 

 Žádná helma nedokáže uživatele ochránit před 
nepředvídatelnými nárazy. 

 Pro maximální ochranu musí helma pevně přiléhat 
k hlavě a upínání musí být bezpečně zajištěné. 

 Helmu žádným způsobem nemodifikujte. Mohli byste 
negativně ovlivnit její ochranné vlastnosti. 

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 
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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. 
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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 



9 

 

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.  
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Datum prodeje:   Razítko a podpis prodejce:  
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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

Detské športové helmy W-TEC 

Detské prilby W-TEC sa vyrábajú pomocou moderných 
technológií, ktoré zaisťujú maximálnu ochranu cyklistom, 
korčuliarom aj skateboardistom. Aj táto Vaša helma bola 
úspešne podrobená laboratórnym testom a spĺňa teraz 
európsku normu EN 1078:2012+A1:2012, čo dokladá aj štítok 
na helme. 

Prilby W-TEC boli navrhnuté pre použitie pri jazde na bicykli, 
in-line korčuliach alebo skateboardoch a nezaručujú rovnaký 
stupeň ochrany pri inom spôsobe používania. 
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HELMY SÚ VHODNÉ PRE BICYKLOVANIE, IN-LINE 
KORČUĽOVANIE A SKATEBOARDOVANIE. 

POZOR: Pred použitím si prečítajte celý manuál. 

OCHRANA 

Táto prilba je veľmi pevná a odolná. Postupom času a 
opotrebením však môže strácať svoje ochranné vlastnosti. 

SPRÁVNA VEĽKOSŤ 

Aby mohla helma plniť svoju ochrannú funkciu, musí si 
užívateľ vybrať správnu veľkosť. Preto je nutné vyskúšať 
veľkostí niekoľko a vybrať tú helmu, ktorá sedí čo najpevnejšie 
a najpohodlnejšie. So správne vybranou helmou nie je možné 
po zaistení upínania akokoľvek pohybovať. 

SŤAHOVACÍ MECHANIZMUS 
„RETENTION SYSTEM“ 

Pomocou mikrometrickej pracky možno ľahko nastaviť dĺžku 
remienkov, rovnako tak ako riadne helmu zaistiť. Remienky by 
mali byť na každej strane napnuté rovnakou mierou. Uistite sa, 
že pohodlne priliehajú k brade. Pevne si helmu nasaďte a 
zaistite pracku. Pracka by sa nemala dotýkať čeľuste. 
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Ak je jeden z remienkov povolený, zložte prilbu z hlavy a 
utiahnite ho tak, aby pohodlne priliehal k brade. Potom ho 
prevlečte mikrometrickou prackou, aby ste ho mohli nastaviť. 
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Ak chcete utiahnuť remienok, pridržte si jednu stranu 
mikrometrickej pracky rukou. Druhou rukou uchopte druhú 
stranu pracky. Potom s ňou pohybujte zo strany na stranu tak, 
aby ste nastavili správnu dĺžku remienka. 

 

Prilba musí byť nasadená tak, aby pevne držala a nebránila 
užívateľovi akokoľvek vo výhľade. 

  

Správna poloha Nesprávna poloha 
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Ak sa chcete uistiť, že sú remienky správne napnuté, nasaďte 
si prilbu a zaistite pracku. Otvorte ústa. Mali by ste cítiť, ako sa 
Vám remienok napína o bradu. Potom sa pokúste sňať helmu 
z hlavy. Ak sa Vám to podarí, musíte remienok utiahnuť. 
Helmou by nemalo byť možné na hlave príliš pohnúť. Bez 
odopnutí pracky by nemalo byť možné helmu sňať z hlavy. 

POZNÁMKA: Nastavenie remienkov skontrolujte zakaždým, 
keď si budete helmu nasadzovať. 

KONEČNÁ KONTROLA 

Je dôležité si pamätať, že helma musí pohodlne priliehať. Ak s 
ňou dokážete pohnúť dopredu alebo dozadu, treba utiahnuť 
remienok. 

Helma poskytuje úplnú ochranu iba ak je pracka zaistená. 
Nenasadzujte si helmu tak, aby bola príliš naklonená do tyla a 
odkrývala tak čelo. 

Nastavenie remienkov je potrebné kontrolovať pred každým 
použitím. 

ÚDRŽBA 

Helmu čistite iba pomocou roztoku vody a jemného saponátu. 
Nepoužívajte rozpúšťadlá, farby ani agresívne čistiace 
prostriedky. Mohlo by dôjsť k narušeniu ochranných vlastností 
helmy. 

Nevystavujte helmu teplotám vyšším ako 49°C. Umiestnenie 
vo vozidlách či batožine tmavej farby môže v extrémne teplých 
obdobiach okolitú teplotu navyšovať. Ak je prilba poškodená 
teplom, objavia sa na nej hrboľaté miesta. Ak je helma 
poškodená, už ju nepoužívajte a okamžite ju vymeňte za 
novú. 
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DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

Táto helma slúži na pohltenie nárazov tak, že sa jej materiál 
deformuje. Aj keď takéto poškodenie nemusí byť na prvý 
pohľad zreteľné, je nutné helmu po každom náraze vymeniť. 

Helma nanešťastie nedokáže používateľov ochrániť pred 
všetkými zraneniami, ktoré si možno privodiť pri páde či 
nehode, aj keď daná nehoda zodpovedá testovacím 
parametrom noriem. Dokonca aj nehody za veľmi pomalej 
rýchlosti môžu mať za následok vážne, či smrteľné zranenia. 
Záleží na type nárazu. Preto pri jazde vždy dbajte opatrnosti a 
starostlivo si prečítajte tento manuál. 

VAROVANIE 

 Táto helma nie je určená na použitie na motocykloch 
alebo podobných motorových prostriedkoch. 

 Žiadna prilba nedokáže používateľov ochrániť pred 
nepredvídateľnými nárazmi. 

 Pre maximálnu ochranu musí helma pevne priliehať k 
hlave a upínanie musí byť bezpečne zaistené. 

 Prilbu žiadnym spôsobom nemodifikujte. Mohli by ste 
negatívne ovplyvniť ochranné vlastnosti helmy. 

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. 
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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 

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.  

„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.  

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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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 
(ak je možné aplikovať na zakúpený produkt): 

 zavinením užívateľa tj. poškodenie výrobku 
neodbornou repasiou, nesprávnou montážou, 
nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 
nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k 
stredovej osi 

 neodbornou repasiou 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

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

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.  



20 

 

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.  
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Dátum predaja:   Pečiatka a podpis predajcu: 
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USER MANUAL – EN 

W-TEC Junior Sports Helmets 

Before you start using your W-TEC helmet, read the 
following instructions. 

W-TEC helmets are made using modern technologies to 
provide maximum protection for cyclists, inline skaters and 
skateboarders. Your new helmet was also thoroughly tested 
and meets the European helmet standard EN 
1078:2012+A1:2012, as evidenced by the helmet label. 

W-TEC helmets were designed for cycling, inline skating and 
skateboarding. The same level of protection is not guaranteed 
when using them for any other activities. 
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HELMET IS SUITABLE FOR CYCLING, INLINE SKATING 
AND SKATEBOARDING. 

IMPORTANT: Carefully read the entire manual before first 
use. 

PROTECTION 

The helmet provides excellent durability and integrity. 
However, its protective attributes may diminish over time due 
to wear and age. 

FITTING 

The helmet must fit properly to be effective. That’s why the 
buyer should try different sizes and choose the size which 
feels secure and comfortable on the head. With a proper fit, 
the helmet will not move back and forth or side to side while 
fastened. 

RETENTION SYSTEM 

The helmet has a simple Micrometric buckle that can be be 
used to adjust the length of the straps. The straps must be 
snug and evenly tensioned. Place the helmet firmly on your 
head and fasten the buckle. The buckle should be positioned 
away from your jawbone. 
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Note which strap is loose. Remove the helmet and tighten the 
loose strap. Then thread it through the Micrometric buckle and 
adjust. 
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To tighten the strap, hold one side of the Micrometric buckle 
with one hand. Use the other hand to grab the other side of 
the buckle. Then push from side to side to fit the strap. 

 

The helmet must sit firmly and level on your head to ensure a 
wide field of vision. 

  

Correct Incorrect 
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To check the tension, put the helmet on and fasten the buckle. 
Open your mouth. You should feel the strap pulling against 
your chin. Then try to pull the helmet off the front or rear. If the 
helmet comes off, increase the strap tension. The helmet 
should not be able to move forward or backward excessively. 
It should not be possible to remove the helmet without 
unfastening the buckle. 

NOTE: Please check adjustment every time you wear the 
helmet. 

FINAL CHECK 

The important thing to remember is that the helmet should fit 
snugly. If you can tilt it forward or backward, you need to 
tighten the strap adjustment. 

The helmet must be fastened to provide maximum protection. 
It should not be placed too far back over the back of the head 
as this leaves the forehead unprotected. 

All adjustments should be checked each time the helmet is 
worn, making sure it fits at all times. 

MAINTENANCE 

Clean the helmet with mild soap and water only. Do not use 
any solvents, paints or cleaning solutions. They can cause 
damage to the helmet and make it ineffective in case of an 
accident. 

Do not expose the helmet to temperatures exceeding 49 °C. 
Dark vehicles and storage bags can increase temperatures on 
very hot days. Heat damaged helmets will have random 
disfigured areas where the texture appears bubbly and 
uneven. If damaged, the helmet should be discarded and 
replaced immediately. 
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IMPORTANT INFORMATION 

This helmet is designed to absorb the energy of a blow by the 
deformation of the material inside the helmet. Even though 
such damage may not be visible, the helmet should be 
destroyed or replaced if it is involved in an injury-related 
accident. 

Unfortunately, some accidents result in injuries that exceed 
the protective capability of any helmet, including those 
meeting the requirements of this standard. Depending on the 
type of impact, even accidents under very slow speed can 
result in serious or fatal injuries. Always use extreme caution 
and be sure to read the manual thoroughly. 

WARNING 

 The helmet is not designed to be used on motorcycles 
or other similar vehicles. 

 No helmet can protect the wearer from all 
unforeseeable impacts. 

 For maximum protection, the helmet must fit well and 
all retention straps must be securely fastened. 

 Do not modify the helmet in any way, it could 
compromise the helmet’s protective attributes. 

TERMS AND CONDITIONS OF 
WARRANTY, WARRANTY CLAIMS 

General Conditions of Warranty and Definition of Terms 

All Warranty Conditions stated hereunder determine Warranty 
Coverage and Warranty Claim Procedure. Conditions of 
Warranty and Warranty Claims are governed by Act No. 
40/1964 Coll. Civil Code, Act No. 513/1991 Coll., Commercial 
Code, and Act No. 634/1992 Coll., Consumer Protection Act, 
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as amended, also in cases that are not specified by these 
Warranty rules. 

The seller is SEVEN SPORT s.r.o. with its registered office in 
Borivojova Street 35/878, Prague 13000, Company 
Registration Number: 26847264, registered in the Trade 
Register at Regional Court in Prague, Section C, Insert No. 
116888. 

According to valid legal regulations it depends whether the 
Buyer is the End Customer or not. 

“The Buyer who is the End Customer” or simply the “End 
Customer” is the legal entity that does not conclude and 
execute the Contract in order to run or promote his own trade 
or business activities. 

“The Buyer who is not the End Customer” is a Businessman 
that buys Goods or uses services for the purpose of using the 
Goods or services for his own business activities. The Buyer 
conforms to the General Purchase Agreement and business 
conditions to the extent specified in the Commercial Code. 

These Conditions of Warranty and Warranty Claims are an 
integral part of every Purchase Agreement made between the 
Seller and the Buyer. All Warranty Conditions are valid and 
binding, unless otherwise specified in the Purchase 
Agreement, in the Amendment to this Contract or in another 
written agreement. 

Warranty Conditions 

Warranty Period 

The Seller provides the Buyer a 24 months Warranty for 
Goods Quality, unless otherwise specified in the Certificate of 
Warranty, Invoice, Bill of Delivery or other documents related 
to the Goods. The legal warranty period provided to the 
Consumer is not affected. 

By the Warranty for Goods Quality, the Seller guarantees that 
the delivered Goods shall be, for a certain period of time, 
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suitable for regular or contracted use, and that the Goods shall 
maintain its regular or contracted features. 

The Warranty does not cover defects resulting from (if 
applicable): 

 User’s fault, i.e. product damage caused by 
unqualified repair work, improper assembly, 
insufficient insertion of seat post into frame, 
insufficient tightening of pedals and cranks 

 Improper maintenance 

 Mechanical damages 

 Regular use (e.g. wearing out of rubber and plastic 
parts, moving mechanisms, joints etc.) 

 Unavoidable event, natural disaster 

 Adjustments made by unqualified person 

 Improper maintenance, improper placement, damages 
caused by low or high temperature, water, 
inappropriate pressure, shocks, intentional changes in 
design or construction etc. 

Warranty Claim Procedure 

The Buyer is obliged to check the Goods delivered by the 
Seller immediately after taking the responsibility for the Goods 
and its damages, i.e. immediately after its delivery. The Buyer 
must check the Goods so that he discovers all the defects that 
can be discovered by such check.  

When making a Warranty Claim the Buyer is obliged, on 
request of the Seller, to prove the purchase and validity of the 
claim by the Invoice or Bill of Delivery that includes the 
product’s serial number, or eventually by the documents 
without the serial number. If the Buyer does not prove the 
validity of the Warranty Claim by these documents, the Seller 
has the right to reject the Warranty Claim. 
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If the Buyer gives notice of a defect that is not covered by the 
Warranty (e.g. in the case that the Warranty Conditions were 
not fulfilled or in the case of reporting the defect by mistake 
etc.), the Seller is eligible to require a compensation for all the 
costs arising from the repair. The cost shall be calculated 
according to the valid price list of services and transport costs. 

If the Seller finds out (by testing) that the product is not 
damaged, the Warranty Claim is not accepted. The Seller 
reserves the right to claim a compensation for costs arising 
from the false Warranty Claim. 

In case the Buyer makes a claim about the Goods that is 
legally covered by the Warranty provided by the Seller, the 
Seller shall fix the reported defects by means of repair or by 
the exchange of the damaged part or product for a new one. 
Based on the agreement of the Buyer, the Seller has the right 
to exchange the defected Goods for a fully compatible Goods 
of the same or better technical characteristics. The Seller is 
entitled to choose the form of the Warranty Claim Procedures 
described in this paragraph. 

The Seller shall settle the Warranty Claim within 30 days after 
the delivery of the defective Goods, unless a longer period has 
been agreed upon. The day when the repaired or exchanged 
Goods is handed over to the Buyer is considered to be the day 
of the Warranty Claim settlement. When the Seller is not able 
to settle the Warranty Claim within the agreed period due to 
the specific nature of the Goods defect, he and the Buyer shall 
make an agreement about an alternative solution. In case 
such agreement is not made, the Seller is obliged to provide 
the Buyer with a financial compensation in the form of a 
refund. 

 

SEVEN SPORT s.r.o. 

Registered Office:  Borivojova 35/878, 130 00 
Praha 3, Czech Republic  
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Headquarters:  Delnicka 957, 749 01 Vitkov, 
Czech Republic 

Warranty & Service Centre:  Cermenska 486, 749 01 Vitkov, 
Czech Republic  

CRN:      26847264 

VAT ID:     CZ26847264 

Phone:      +420 556 300 970 

E-mail:    eshop@insportline.cz 

   reklamace@insportline.cz 

   servis@insportline.cz 

Web:    www.insportline.cz 

 

SK 

INSPORTLINE s.r.o. 

Headquarters, Warranty & Service centre:  Elektricna 
6471, 911 01 Trencin, Slovakia  

CRN: 36311723 

VAT ID: SK2020177082 

Phone:     +421(0)326 526 701 

E-mail:   objednavky@insportline.sk 

   reklamacie@insportline.sk 

   servis@insportline.sk 

Web:   www.insportline.sk  

Date of Sale:  Stamp and Signature of Seller: 


