UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ
Motocyklová obuv

Vážený zákazníku,
Děkujeme Vám, že jste si zvolili kvalitní obuv právě od naší
značky W-TEC. Věříme, že s ní budete maximálně spokojeni.
Motocyklové boty jsou nedílnou součástí vybavení každého
motocyklisty a jejich úkolem je zajišťovat bezpečnou jízdu a
pohodlné užívání. Veškerá naše obuv je vyrobena
z prvotřídních materiálů a její provedení podléhá normám
Evropské unie.

SPRÁVNÝ VÝBĚR
Při výběru motocyklové obuvi dbejte na to, aby druh, velikost a
šíře bot, které si zvolíte, přesně odpovídaly Vašim potřebám.
Obuv si tedy před zakoupením důkladně vyzkoušejte.
Nevhodně zvolený typ, velikost, šíře, či tvar boty nelze udávat
jako důvod k reklamaci. Vybírejte si obuv dle účelu a typu
motocyklu, který budete používat.
Motocyklové boty zkoušejte ve stoje s nataženýma nohama.
Vždy si vyzkoušejte obě boty.

RIZIKA A STUPNĚ OCHRANY
Obuv poskytuje ochranu před povětrnostními vlivy, bez toho,
aby nějak omezovala jezdcovu schopnost ovládat pedály.
Obuv je vyrobena tak, aby do jisté míry chránila chodidla a
kotníky před odřeninami a drobnými poraněními v případě
nehody.

SYMBOLY NA ŠTÍTCÍCH
Ochranná známka W-TEC

Označení CE (výrobek splňuje
legislativní požadavky EU)

Uživatelský manuál
PŘED POUŽITÍM SI CELÝ
MANUÁL PŘEČTĚTE
VYROBENO V
PÁKISTÁNU

Země výroby
2

Velikost (příklad)

Informační symboly dle směrnice
94/11/ES

KŮŽE %
PU %

Materiál použitý k výrobě bot

GUMA %

POUŽITÍ
Každý jezdec by si měl být vědom toho, že ochranný oděv
může nějakým způsobem omezovat jeho pohyb. Je vhodné,
aby si jezdec na nové oblečení nejdříve navykl.
Tuto obuv nepoužívejte k jiným sportovním účelům než k jízdě
na motorových vozidlech, ke kterým je určena.
POZOR: Předtím, než si boty nazujete, se ujistěte, že nejsou
poškozené, či špinavé. Zkontrolujte, zda jsou všechny upínací
mechanismy řádně utažené.

ÚDRŽBA
Jestliže chcete, aby Vám obuv sloužila dlouhou dobu a aby
zcela plnila svůj účel, je třeba věnovat pozornost jejímu
ošetřování a dodržovat pokyny uvedené v tomto manuálu.


Výrobek čistěte vlažnou vodou a houbičkou.



Podešev doporučujeme čistit vlhkým hadříkem a
nášlapnou část kartáčkem.
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Po každém použití je nutno nechat obuv důkladně
vyschnout a vyvětrat. I po krátkém použití dochází
vlivem pocení nohou k zvlhnutí vnitřní části obuvi.
V extrémních případech zvažte použití přípravků,
které pomáhají absorbovat vlhkost uvnitř obuvi.



Do promáčené obuvi vložte noviny a postupně
vysoušejte při pokojové teplotě. Obuv držte z dosahu
tepelných zdrojů. Nikdy obuv neperte.



K ošetřování obuvi v žádném případě nepoužívejte
rozpouštědla, ani jiné podobné látky.



Nezapomeňte, že čas, který věnujete údržbě výrobku,
je přímo úměrný tomu, jak vám bude obuv dlouho
sloužit.



Předpokládaná životnost obuvi závisí na řadě faktorů,
např. jak často se používá, jakým podmínkám je
povětšinou vystavena, jaká je hmotnost uživatele, a
samozřejmě jak se o ni pečuje. Doba spotřeby obuvi
je dána intensitou a způsobem jejího užívání a není
tedy vždy shodná se záruční dobou. Při intensivním
užívání výrobku může být jeho životnost kratší než
záruční doba, která je 24 měsíců. Doba spotřeby např.
u vycházkové obuvi je při středně intensivním užívání
a dodržování všech doporučení prodejce, včetně
provádění řádné údržby, cca 6–8 měsíců.

Údržba kůže


Omývejte houbičkou a vlažnou vodou smíchanou
s čistícím gelem nebo se slabým roztokem saponátu.



Abyste zvýšili odolnost obuvi vůči vodě, je nutné kůži
řádně impregnovat. K tomuto jsou nejvhodnější
přípravky na bázi včelího vosku, které najdete i v naší
nabídce. Ten kůži nejen vyživuje, ale zároveň
impregnuje a výrazně zlepšuje její vzhled. Rovněž
výrazně zvyšuje životnost kožených částí.
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Umělou kůži pouze impregnujte. Před impregnací se
ujistěte, že je všechen čistící prostředek z obuvi řádně
smyt. Impregnaci je třeba po čase obnovovat.


Dbejte na to, aby kůže dobře a pomalu vyschla.
Nevystavujte ji proto přímému slunci nebo vysokým
teplotám (např. v okolí radiátoru). Koženou obuv sušte
v místnosti se stálou teplotou.

SKLADOVÁNÍ


Výrobky skladujte v suché a dobře větrané místnosti.



Umístěte obuv v dostatečné vzdálenosti od tepelných
zdrojů.



Skladujte mimo dosah přímého slunce.



Budete-li obuv ukládat ke skladování na delší dobu,
ošetřete ji vhodnou impregnací.

LIKVIDACE
VAROVÁNÍ: OBUVI SE ZBAVUJTE ZODPOVĚDNĚ. Nepalte
ji a ani ji mechanicky neničte. Chcete-li se obuvi zbavit, řiďte
se místními zákony a předpisy a ujistěte se, že ji umístíte do
toho správného kontejneru.
Obuv nemodifikujte, ani se nesnažte ji sami opravovat. Ztratí
tím své ochranné vlastnosti. Potřebujete-li boty opravit,
kontaktujte prodejce.
UPOZORNĚNÍ
Jízda na motocyklu je nebezpečná a může při ní dojít ke
zranění, nebo dokonce ke smrti. Pro zmírnění rizika za jízdy
na motocyklu vždy používejte ochrannou výstroj. Každý
motocyklista je osobně zodpovědný za nošení a údržbu této
ochranné výstroje. Dojde-li k poškození výstroje, je nutno ji
v rámci zachování požadovaných ochranných vlastností
odborně opravit, nebo vyměnit za novou. Naše firma nenese
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žádnou zodpovědnost za škody, zranění či smrt, které
nastanou během provozování aktivit spojených s používáním
jakékoliv ochranné výstroje.

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.
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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
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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
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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:
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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK
Motocyklová obuv

Vážený zákazník,
Ďakujeme Vám, že ste si zvolili kvalitnú obuv práve od našej
značky W-TEC. Veríme, že s ňou budete maximálne spokojní.
Motocyklové topánky sú neoddeliteľnou súčasťou vybavenia
každého motocyklistu a ich úlohou je zaisťovať bezpečnú
jazdu a pohodlné užívanie. Všetka naša obuv je vyrobená z
prvotriednych materiálov a jej prevedenie podlieha normám
Európskej únie.
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SPRÁVNY VÝBER
Pri výbere motocyklovej obuvi dbajte na to, aby druh, veľkosť
a šírka topánok, ktoré si zvolíte, presne zodpovedali Vašim
potrebám. Obuv si teda pred zakúpením dôkladne vyskúšajte.
Nevhodne zvolený typ, veľkosť, šírka, či tvar topánky
nemožno udávať ako dôvod k reklamácii. Vyberajte si obuv
podľa účelu a typu motocykla, ktorý budete používať.
Motocyklové topánky skúšajte v stoji s natiahnutými nohami.
Vždy si vyskúšajte obe topánky.

RIZIKÁ A STUPNE OCHRANY
Obuv poskytuje ochranu pred poveternostnými vplyvmi, bez
toho, aby nejako obmedzovala jazdcovu schopnosť ovládať
pedále. Obuv je vyrobená tak, aby do istej miery chránila
chodidlá a členky pred odreninami a drobnými poraneniami v
prípade nehody.

SYMBOLY NA ŠTÍTKOCH
Ochranná známka W-TEC.

Označenie CE (výrobok spĺňa
legislatívne požiadavky EU)

Užívateľský manuál
PRED POUŽITÍM SI CELÝ
MANUÁL PREČÍTAJTE
VYROBENÉ V
PAKISTANE

Krajina výroby
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Veľkosť (príklad)

Informačné symboly podľa
smernice 94/11/ES

KOŽA %
Materiál použitý na výrobu
topánok

PU %
GUMA %

POUŽITIE
Každý jazdec by si mal byť vedomý toho, že ochranný odev
môže nejakým spôsobom obmedzovať jeho pohyb. Je vhodné,
aby si jazdec na nové oblečenie najskôr zvykol.
Túto obuv nepoužívajte na iné športové účely než k jazde na
motorových vozidlách, ku ktorým je určená.
POZOR: Predtým, než si topánky obujete, sa uistite, že nie sú
poškodené, či špinavé. Skontrolujte, či sú všetky upínacie
mechanizmy riadne utiahnuté.

ÚDRŽBA
Ak chcete, aby Vám obuv slúžila dlhú dobu a aby úplne plnila
svoj účel, je potrebné venovať pozornosť jej ošetrovaní a
dodržiavať pokyny uvedené v tomto manuáli.


Výrobok čistite vlažnou vodou a hubkou.



Podošvu odporúčame čistiť vlhkou handričkou a
nášľapnú časť kefkou.
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Po každom použití je nutné nechať obuv dôkladne
vyschnúť a vyvetrať. Aj po krátkom použití dochádza
vplyvom poteniu nôh k zvlhnutiu vnútornej časti obuvi.
V extrémnych prípadoch zvážte použitie prípravkov,
ktoré pomáhajú absorbovať vlhkosť vo vnútri obuvi.



Do premočenej obuvi vložte noviny a postupne
vysušte pri izbovej teplote. Obuv držte z dosahu
tepelných zdrojov. Nikdy obuv neperte.



K ošetrovaniu obuvi v žiadnom prípade nepoužívajte
rozpúšťadlá, ani iné podobné látky.



Nezabudnite, že čas, ktorý venujete údržbe výrobku,
je priamo úmerný tomu, ako vám bude obuv dlho
slúžiť.



Predpokladaná životnosť obuvi závisí od mnohých
faktorov, napr. ako často sa používa, akým
podmienkam je väčšinovou vystavená, aká je
hmotnosť užívateľa, a samozrejme ako sa o ňu stará.
Doba spotreby obuvi je daná intenzitou a spôsobom
jej užívania a nie je teda vždy zhodná so záručnou
dobou. Pri intenzívnom používaní výrobku môže byť
jeho životnosť kratšia ako záručná doba, ktorá je 24
mesiacov. Doba spotreby napr. u vychádzkovej obuvi
je pri stredne intenzívnom používaní a dodržiavaní
všetkých odporúčaní predajcu, vrátane vykonávania
riadnej údržby, cca 6 - 8 mesiacov.

Údržba kože


Umývajte hubkou a vlažnou vodou zmiešanou s
čistiacim gélom alebo so slabým roztokom saponátu.



Aby ste zvýšili odolnosť obuvi voči vode, je nutné kožu
riadne impregnovať. K tomuto sú najvhodnejšie
prípravky na báze včelieho vosku, ktoré nájdete aj v
našej ponuke. Ten kožu nielen vyživuje, ale zároveň
impregnuje a výrazne zlepšuje jej vzhľad. Rovnako
výrazne zvyšuje životnosť kožených častí.
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Umelú kožu iba impregnujte. Pred impregnáciou sa
uistite, že je všetok čistiaci prostriedok z obuvi riadne
zmytý. Impregnáciu treba po čase obnovovať.


Dbajte na to, aby koža dobre a pomaly vyschla.
Nevystavujte ju preto priamemu slnku alebo vysokým
teplotám (napr. v okolí radiátora). Koženú obuv sušte
v miestnosti so stálou teplotou.

SKLADOVANIE


Výrobky skladujte
miestnosti.



Umiestnite obuv v
tepelných zdrojov.



Skladujte mimo dosahu priameho slnka.



Ak budete obuv ukladať na skladovanie na dlhšiu
dobu, ošetrite ju vhodnou impregnáciou.

v

suchej

a

dostatočnej

dobre

vetranej

vzdialenosti

od

LIKVIDÁCIA
VAROVANIE: OBUVI SA ZBAVUJTE ZODPOVEDNE.
Nepáľte ju a ani ju mechanicky neničte. Ak sa chcete obuvi
zbaviť, riaďte sa miestnymi zákonmi a predpismi a uistite sa,
že ju umiestnite do toho správneho kontajnera.
Obuv nemodifikujte, ani sa nesnažte ju sami opravovať. Stratí
tým svoje ochranné vlastnosti. Ak potrebujete topánky opraviť,
kontaktujte predajcu.
UPOZORNENIE
Jazda na motocykli je nebezpečná a môže pri nej dôjsť k
zraneniu, alebo dokonca k smrti. Pre zníženie rizika za jazdy
na motocykli vždy používajte ochranné vybavenie. Každý
motocyklista je osobne zodpovedný za nosenie a údržbu tohto
ochranného výstroja. Ak dôjde k poškodeniu výstroja, je nutné
ho v rámci zachovania požadovaných ochranných vlastností
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odborne opraviť, alebo vymeniť za nové. Naša firma nenesie
žiadnu zodpovednosť za škody, zranenia či smrť, ktoré
nastanú počas prevádzkovania aktivít spojených s používaním
akejkoľvek ochrannej výstroje.

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
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.
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„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.
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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



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.
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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.
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
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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
Motorcycle Boots

Dear customer,
Thank you for purchasing quality boots from our W-TEC
brand. We believe they will serve you well. Motorcycle boots
are an essential part of every motorcyclist’s gear and their
purpose is to provide safety and comfort while riding. All our
boots are made of top-quality materials and they meet the
highest European safety standards.
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PICK THE RIGHT BOOTS
When choosing your motorcycle boots, make sure their type,
size and width meet all your needs. Try the boots on carefully
before purchase. Choosing an unsuitable type, size, width or
shape of your boots is not a valid reason to make a warranty
claim. Pick your boots according to the type of your motorcycle
and the purpose you will use them for.
Try your motorcycle boots on while standing with your legs
straight. Always put on both boots.

RISKS AND LEVELS OF PROTECTION
The footwear offers protection against adverse weather
conditions without significantly limiting the user’s movement
and preventing them from operating the controls. The footwear
is also designed to offer a certain degree of protection against
cuts or abrasions of feet and ankles in case of an accident.

SYMBOLS ON THE LABELS
W-TEC trademark

CE Mark

User manual
READ BEFORE FIRST USE
MADE IN PAKISTAN

Country of manufacture
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Size (example)

Information symbols referencing
the directive 94/11/ES

LEATHER %
PU %

Boot material composition

RUBBER %

INSTRUCTIONS FOR USE
Riders should know that wearing protective equipment entails
possible limitations of movement an adjustment period of time
might be necessary to become familiar with your new
protective gear.
The footwear must not be used for sports activities other than
motorcycling on appropriate vehicles.
CAUTION: Before putting on the footwear, check that it is in
perfect condition, intact and clean and check that the various
fastening devices are in proper working order.

MAINTENANCE
If you want your boots to fully serve their purpose and to have
a long service life, you need to provide proper and regular
maintenance. Be sure to follow the instructions below.


Clean the product with a sponge and lukewarm water.



It is recommended to clean the sole with a damp cloth.
Use a brush for the outer sole.
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It is important to let the boots properly dry and air out
after every use. The inside of the boot will get damp
even when used briefly, due to the sweating of your
feet. In extreme cases, consider using products that
absorb the dampness inside your boots.



If the boots get soaked, put newspaper inside and let
them dry at room temperature. Keep the boots away
from heat sources. Never wash them.



Under no circumstances use solvents or similar
substances to clean your boots.



Keep in mind that the time you spent on your boots’
care will positively affect their service life.



The expected service life of the product depends on
many factors, such as the frequency of use, the
conditions the boots are exposed to, weight of the
user and, of course, the quality of regular care. The
lifetime of the footwear is directly related to the
intensity of use and is therefore not always identical to
the warranty period. If you use the footwear intensely,
the service life of the product may be shorter than the
warranty period, which is 24 months. For example, the
service life of walking shoes that are used with
average intensity while following all the manufacturer’s
precautions, including proper maintenance, is
approximately 6-8 months.

Leather maintenance


Clean with a sponge and lukewarm water mixed with a
cleaning gel or a mild detergent solution.



To increase the boots’ water resistance, it is
necessary to apply an impregnating agent. The most
suitable products for this purpose are beeswax-based
and they are a part of our offer as well. The beeswax
both nourishes and impregnates the leather, improving
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its overall look. It also significantly prolongs the
service life of the leather parts.
Synthetic leather should only be impregnated. Before
you start, make sure all of the cleaning product was
washed away. After a period of time, impregnation
must be repeated.


Let the leather dry slowly and thoroughly. Do not
expose it to direct sunlight or high temperatures (i.e.
near a radiator). Dry your leather boots in a room with
steady temperature.

STORAGE


Keep the boots in a dry and well ventilated place.



Place the boots a sufficient distance away from any
heat sources.



Store the boots away from direct sunlight.



If you want to put the boots in storage for a longer
period of time, use an appropriate impregnating agent.

DISPOSAL
WARNING: DISPOSE OF THE FOOTWEAR PROPERLY. Do
not burn or mechanically destroy the garment or accessory.
Put the garment and accessories in the appropriate waste
collection bin, in accordance with all that is provided for by the
corresponding applicable legislation and regulations.
Do not tamper with or repair the footwear. Alterations or repair
made by the user will compromise the boots’ functionality.
Contact the seller for repairs and spare parts.
CAUTION
Motorcycle riding is dangerous and can result in injury, or even
death. To lessen the risk, always use protective gear while
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riding. Every motorcyclist is personally responsible for the use
and maintenance of their protective gear. Should the gear be
damaged, it is necessary to repair or replace it, to preserve its
protective qualities. Our company is in no way responsible for
any damage, injury or death that may be the result of activities
requiring the use of protective gear.

TERMS
AND
CONDITIONS
WARRANTY, WARRANTY CLAIMS

OF

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,
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.
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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,
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,
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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.
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.
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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
Delnicka 957, 749 01
Vitkov, Czech Republic
Cermenska 486, 749 01
Vitkov, Czech Republic

Headquarters:
Warranty & Service Centre:
CRN:
VAT ID:
Phone:
E-mail:

26847264
CZ26847264
+420 556 300 970
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
www.insportline.cz

Web:
SK
INSPORTLINE s.r.o.

Headquarters, Warranty & Service centre:
Elektricna
6471, 911 01 Trencin, Slovakia
CRN: 36311723
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VAT ID: SK2020177082
Phone:
E-mail:

Web:

+421(0)326 526 701
objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
www.insportline.sk

Date of Sale:

Stamp and Signature of Seller:
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