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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Tento přístroj je navržen pro domácí použití a není určen pro osoby vážící více než 150 kg. 

1. Během montáže postupujte přesně podle uvedených kroků. 

2. Používejte pouze originální díly, které byly dodány spolu s přístrojem. 

3. Umístěte přístroj na rovný, protiskluzový povrch. Nedoporučujeme přístroj používat či 
skladovat ve vlhkém prostředí, jelikož některé díly mohou podléhat korozi. 

4. Před zahájením montáže zkontrolujte dle přiloženého seznamu, zda byly dodány všechny díly. 

5. Během montáže používejte vhodné nářadí, případně poproste o pomoc další osobu. 

6. Před prvním použitím a následně v měsíčních až dvouměsíčních intervalech kontrolujte stav 
veškerého spojovacího materiálu a dílů – zda jsou všechny šrouby a matice řádně utaženy a 
všechny díly plně funkční. 

7. V případě poškození některého z dílů přestaňte přístroj používat až do doby, než bude 
opraven a opět plně funkční. 

8. K opravám používejte pouze originální náhradní díly. 

9. O způsobu opravy se poraďte s prodejcem. 

10. Zajistěte, aby se přístroj nepoužíval dříve, než bude úspěšně dokončena montáž a kontrola 
stavu přístroje. 

11. Dohlížejte na to, aby všechny nastavitelné díly byly upevněny s ohledem na jejich krajní 
polohu. 

12. Na přístroji by měly cvičit pouze dospělé osoby. Děti mohou přístroj používat pouze pod 
dohledem dospělé osoby. 

13. Obeznamte osoby pohybující se v bezprostředním okolí přístroje s hrozícími riziky – riziko 
představují např. kloubové spoje. 

14. Varování: nesprávný nebo nadměrný trénink může poškodit vaše zdraví. 

15. Dodržujte doporučení uvedená v kapitole „Spalování tuku“. 

16. Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se poraďte s lékařem. Lékař vám může 
doporučit vhodný typ tréninku a intenzitu cvičení. 

17. Uživatelský manuál uschovejte pro případ další potřeby. 

18. Dodavatel nemůže zaručit, že nevzniknou chyby při překladu textu nebo že nedojde ke 
změnám v technické specifikaci výrobku. 

19. Naměřené údaje jsou pouze orientační a neslouží k vyhodnocení zdravotního stavu uživatele. 

20. Z bezpečnostních důvodů zajistěte okolo celého přístroje volný prostor o velikosti alespoň 0,6 
metru. 

21. VAROVÁNÍ! Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při 
tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pociťujete nevolnost, okamžitě 
ukončete cvičení! 

22. Kategorie rotopedu: Třída HA (dle normy ČSN EN ISO 20957) určeno pro domácí použití. 

23. Maximální hmotnost uživatele: 150kg 
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NÁKRES 
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SEZNAM DÍLŮ 

* L = délka 
* M= vnější průměr 
* P = rozteč závitu 
* t = tloušťka 

Označení Název dílu Počet kusů 

A,A-1 Ovládací panel, šrouby 1 SET 

B-1 Šestihranné šrouby M8xP1.25x12Lx5t 3 ks 

B-2 Řemenice 1 ks 

B-3 Distanční váleček 1 ks 

B-4 Středová osa 1 ks 

C-1,C-3~C-13 Zátěžové kolo (komplet) 1 SET 

C-2 Matice 3/8"-26x4.5t 5 ks 

D-1~D-4,D-7~D9 Vodící kladka (komplet) 1 SET 

D-5 Šestihranný šroub M8xP1.25x20L 1 ks 

D-6 Plochá podložka Ø8.5xØ25x1t 1 ks 

E-1 Plochá podložka Ø8*Ø19*2T 2 ks 

E-2 Imbusový šroub M8*P1.25*16L 4 ks 

E-3 Prohnutá podložka Ø8xØ19x2t 2 ks 

F Magnetická čelist 1 ks 

F-1 Šestihranný šroub M6xP1.0*16L 2 ks 

F-2 Pérová podložka Ø6 2 ks 

F-3 Plochá podložka Ø6xØ13x1t 2 ks 

G-1 Pravý kryt hlavního rámu 1 ks 

G-2 Pravá klika 1 ks 

G-3 Šroub s nákružkem M8xP1.0x20L 2 ks 

G-4R, G-4L Pedál (R+L) 1/1 ks 

G-5 Šroub M4x50L 5 ks 

G-6 Šroub M5x16L 6 ks 

G-7 Levý kryt hlavního rámu 1 ks 

G-8 Vodící vložka sedlové tyče 1 ks 

G-9 DC kabel 1 ks 

G-10 Hlavní rám 1  ks 

G-11 Sedlo 1  ks 

G-12 Adaptér 1 ks 

G-13 Ložisko 2 ks 

G-14 Vlnitá podložka Ø17.5xØ25x0.3t 1 ks 

G-15 Plochá podložka Ø17.5xØ25x0.3t 1 ks 

G-16 Segerova podložka 1 ks 
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G-17 Řemen 1 ks 

G-18 Držák na láhev 1 ks 

G-19 Jistící kolík 1 ks 

G-21 Šroub M4x10L 1 ks 

G-22 Senzor 1 ks 

G-23 Držák senzoru 1 ks 

G-24 Krytka předního sloupku 1 ks 

G-25 Levá klika  1 ks 

H-1 Propojovací kabel 1  ks 

H-2 Šroub M5xP0.8x20L 2 ks 

H-3 Přední sloupek 1  ks 

I-1 Koncová krytka nosníku 4 ks 

I-2 Stavěcí nožka 4 ks 

I-3 Zadní nožka 1 ks 

J-1 Transportní kolečko  2 ks 

J-2 Šroub M5x12L 4 ks 

J-3 Přední nosník 1 ks 

K,G-20 Převodový systém (komplet) 1 SET 

L-1 Klecová matice 1 ks 

L-2 Krytka držáku sedla  2 ks 

L-3 Plochá podložka Ø14.3xØ25x2.0t 1 ks 

L-4 Ruční šroub 1 ks 

L-5 Držák sedla 1 ks 

L-6 Sedlovka 1 ks 

L-7 Krytka sedlovky – levá část 1 ks 

L-8 Krytka sedlovky – pravá část 1 ks 

L-9 Šroub M5x6L 4 ks 

M-1 Pěnová rukojeť 2 ks 

M-2 Snímač tepu  2 ks 

M-3 Koncová krytka řídítek 2 ks 

M-4 Kabel tepových snímačů 1 ks 

M-5 Šroub M4x20L 2 ks 

M-6 Řídítka 1 ks 

N-1~N-4,N-6~N-8 Sada spojovacího materiálu a nářadí 1  SET 

N-5 Krytka řídítek 1 ks 
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SPOJOVACÍ MATERIÁL A NÁŘADÍ 

 

N-2 Vratový šroub M8x55L 

4ks 

N-1 Samojistící matice M8 

4ks 

N-3 Podložka Ø8xØ19x2t 

4ks 

N-6 Multiklíč + šroubovák 

1ks 

N-7 Imbusový šroub 

1ks 

N-4 Ruční šroub M8x69L 

1ks 

N-8 Nástrčný klíč + šroubovák 

1ks 

  

MONTÁŽNÍ DÍLY: 
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MONTÁŽ 

KROK 1 

1. Proveďte montáž předního nosníku (J-3) pomocí 2 vratových šroubů (N-2), 2 plochých 
podložek (N-3) a dvou matic (N-1). Utáhněte spojovací materiál dodaným nástrčným klíčem. 

2.  Proveďte montáž zadního nosníku (I-3) pomocí 2 vratových šroubů (N-2), 2 plochých 
podložek (N-3) a dvou matic (N-1). Utáhněte spojovací materiál dodaným nástrčným klíčem. 
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KROK 2 

1. Připevněte k pedálům upínací řemínky (viz obrázek). Přizpůsobte délku řemínku obvodu 
chodidla.  

2. Připevněte pedály (G-4R/L) ke klikám (G-25, G-26) pomocí dodaného maticového / 
nástrčného klíče. 

3. Proveďte montáž sedla (G-11) k držáku: Nejdříve zajistěte držák sedla v sedlovce (L-6) 
pomocí podložky a ručního šroubu (L-4). 

4. Zasuňte sedlovku (L-6) do hlavního rámu, nastavte sedlo do požadované výšky a zajistěte jej 
pomocí kolíku (G19). Před každým použitím přístroje zkontrolujte utažení jisticího kolíku. 

Poznámka: Sedlo nastavte vždy tak, aby jistící kolík „zapadl“ do sedlovky.  

 



10 

 

KROK 3 

1. Odšroubujte z hlavního rámu (G-10) imbusové šrouby (E-2), prohnuté podložky (E-3) a ploché 
podložky (E-1). 

2. Nasuňte na přední sloupek (H-3) krytku (G-24). 

3. Nasaďte přední sloupek (H-3) na hlavní rám (G-10) a zajistěte jej pomocí 2 plochých podložek 
(E-1), 2 prohnutých podložek (E-3) a 4 imbusových šroubů (E-2). 

Poznámka: Jednotlivé imbusové šrouby neutahujte ihned nadoraz. Správnou polohu sloupku 
snáze zajistíte, pokud nejdříve lehce našroubujete všechny šrouby a až poté je budete 
dotahovat.  
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KROK 4 

1. Vyvlečte kabel tepových snímačů (M-4) z řídítek. 

2. Umístěte na řídítka (M6) do držáku na předním sloupku. 

3. Připevněte řídítka (M-6) k přednímu sloupku pomocí krytky (N-5) a ručního šroubu (N-4). 
Ruční šroub řádně utáhněte. 

 

KROK 5 

1. Zapojte propojovací kabel (H-1) a kabel tepových snímačů (M-4). 

2. Odšroubujte z počítače (A) šrouby (A-1). Poté upevněte počítač (A) k přednímu sloupku 
pomocí dementovaných šroubů (A-1). 

3. Odšroubujte z předního sloupku šrouby (H-2) a použijte je pro montáž držáku na láhev (G-18). 
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ZAPOJENÍ KABELU TUNELINC 

Zapojte Tunelinc kabel do audio portu mobilního telefonu či jiného mobilního zařízení (viz obrázek). 
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OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE 

 

TLAČÍTKA 

 

Up ▲ 

Během cvičení: zvýšení zátěže a stupně výkonu / přičtení jednotky ke zvolené funkci. 

Nastavení nebo výběr funkce.  

 

Down ▼ 

Během cvičení: snížení zátěže a stupně výkonu / odečtení jednotky od zvolené 
funkce. 

Nastavení nebo výběr funkce. 

Mode 
Potvrzení nastavení / výběru. 

V režimu MANUAL: výběr zobrazované funkce.  

Reset 

Přidržením tlačítka na 2 vteřiny resetujete počítač. 

Během nastavení cvičebních parametrů a v režimu STOP slouží tlačítko pro přechod 
na hlavní obrazovku.  

Start / Stop Zahájení / zastavení tréninku. 

Recovery Vyhodnocení kondice. 

FUNKCE 

SPEED Zobrazení aktuální rychlosti 

Rozsah: 0.0 – 99.9 

RPM Počet otáček za minutu 

Rozsah 0 -999 

TIME Zobrazení aktuální délky cvičení 

Rozsah: 0:00 – 99:59  

DISTANCE Zobrazení vzdálenosti překonané během tréninku 

Rozsah: 0.0 – 99.9 
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CALORIES Zobrazení kalorií spotřebovaných během tréninku 

Rozsah: 0 – 999  

WATT Zobrazení aktuálního výkonu 

Rozsah: 0 – 350  

PULSE Zobrazení aktuální tepové frekvence 

Při překročení nastavené hodnoty se ozve signalizace 

Rozsah: 0-30 – 230. 

MANUAL Manuální program 

PROGRAM Přednastavené programy: celkem 12 programů 

H.R.C Program pro kontrolu tepu 

WATTS Program pro kontrolu výkonu 

USER Uživatelský program: uživatel si sám nastavuje profil tratě 

OVLÁDÁNÍ 

ZAPÍNÁNÍ 

Počítač se zapíná při zapojení přístroje do el. sítě (nebo stisknutí tlačítka RESET). Zapnutí je 
doprovázeno 2 vteřinovým zobrazením všech segmentů displeje a zvukovou signalizací (Obr. 1).  

Poté se v okně SPEED zobrazí na 1 vteřinu přednastavený průměr zátěžového kola (Obr. 2). 
Následně počítač přejde do režimu nastavení (Obr. 3). 

Po 4 minutách nečinnosti počítač přechází do úsporného režimu.  

Pro opětovnou aktivaci displeje stiskněte libovolné tlačítko. 

Obrázek 1 

 

Obrázek 2 

 

VÝBĚR CVIČEBNÍHO PROGRAMU 

Výchozím zobrazením je program MANUAL (jednotka Hz). Pomocí tlačítek UP a  DOWN můžete 

přepínat programy v pořadí: M (Manual) (Obr. 3)  P (Program 1-12) (Obr. 4)   (H.R.C) (Obr. 5) 
 W (WATTS) (Obr. 6)  U (User) (Obr. 7) ---- pro vstup do zvoleného programu stiskněte MODE.  

Obrázek 3 

 

Obrázek 4 

 

Obrázek 5 

 



15 

 

Obrázek 6 

 

Obrázek 7 

 

 

MANUÁLNÍ PROGRAM 

Pro cvičení v manuálním programu stiskněte v režimu hlavní nabídky tlačítko START.  

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte cvičební program M a pro potvrzení stiskněte MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte stupeň zátěže (Obr. 8), přednastavená hodnota: 1. 
Přičítání/odečítání jednotky se zastaví na krajní hodnotě. 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN lze nastavit požadovaný ČAS (Obr. 9), VZDÁLENOST (Obr. 10), 
KALORIE (Obr. 11), PULS (Obr. 12) --- pro potvrzení stiskněte MODE. Po překročení 
maximální/minimální hodnoty se parametr začne přičítat/odečítat z opačného konce číselné 
řady. 

4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP (Obr. 13). Systém umožňuje regulaci zátěže 
během cvičení na stupnici 1-16 pomocí tlačítek UP  a DOWN. Pokud nedojde ke změně 
zátěže déle než 3 vteřiny, zobrazí se aktuální výkon WATT. 

5. Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Všechny cvičební údaje se automaticky uloží 
do paměti počítače. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET. 

Obrázek 8 

 

Obrázek 9 

 

Obrázek 10 

 

Obrázek 11 

 

Obrázek 12 

 

Obrázek 13 

 

PŘEDNASTAVENÉ PROGRAMY 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte jeden z přednastavených programů P01-P12 (Obr. 14) a 
pro potvrzení stiskněte MODE. (Profil programu bude blikat frekvencí 1Hz) 

2. Na displeji se rozbliká stupeň zátěže (výchozí hodnota: 1). Pomocí tlačítek UP a DOWN 
nastavte požadovaný stupeň zátěže (Obr. 15) a potvrďte nastavení stisknutím MODE. 
Přičítání/odečítání jednotky se zastaví na krajní hodnotě. 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte parametr ČAS (Obr. 16). 

4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Během cvičení lze pomocí tlačítek UP a 
DOWN regulovat zátěž na stupnici 1-8. Aktuální stupeň zátěže se zobrazuje v okně WATT. 
Pokud nedojde ke změně zátěže déle než 3 vteřiny, zobrazí se aktuální výkon WATT. 
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5. Pro zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Všechny cvičební údaje se automaticky uloží 
do paměti počítače. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte tlačítko RESET. 

Obrázek 14 

 

Obrázek 15 

 

Obrázek 16 

 

PROGRAM PRO KONTROLU TEPU 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program pro kontrolu tepu (Obr. 17) a pro potvrzení 
stiskněte MODE. Nastavte svůj VĚK a pro potvrzení stiskněte MODE (Obr. 18). 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte jeden z parametrů 55%, 75%, 90% nebo TAG (TARGET 
/ cílový tep, výchozí hodnota: 100) (Obr. 19-22). Na základě nastaveného věku se vypočítá 
cílová hodnota, která se zobrazí v okně PULSE. Při zvolení parametru TAG se rozbliká 
výchozí hodnota 100, kterou lze pomocí tlačítek UP a DOWN přenastavit v rozsahu 30-230. 

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte ČAS (Obr. 23). 

4. Pro zahájení/zastavení tréninku stiskněte START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky 
stiskněte tlačítko RESET. 

Obrázek 17 

 

Obrázek 18 

 

Obrázek 19 

 

Obrázek 20 

 

Obrázek 21 

 

Obrázek 22 

 

Obrázek 23 

 

  

PROGRAM PRO KONTROLU VÝKONU 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program W (Obr. 24) a pro potvrzení stiskněte MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte požadovaný výkon (výchozí hodnota: 120 watt – Obr. 
25) a pro potvrzení stiskněte MODE.  

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte ČAS (Obr. 26). 
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4. Pro zahájení tréninku stiskněte START/STOP. Během cvičení se bude zátěž měnit 
automaticky v závislosti na aktuálním výkonu uživatele. Hodnotu Watt lze regulovat pomocí 
tlačítek UP a DOWN.  

5. Pro zastavení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte 
tlačítko RESET. 

Obrázek 24 

 

Obrázek 25 

 

Obrázek 26 

 

UŽIVATELSKÝ PROGRAM 

1. Pomocí tlačítek UP a DOWN vyberte program U (Obr. 27) a pro potvrzení stiskněte MODE. 

2. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte zátěžový profil (Obr. 28). Celkem je k dispozici 8 
zátěžových sloupců – nastavení každého sloupce potvrďte tlačítkem MODE. Přidržením 
tlačítka MODE na 2 vteřiny nastavení ukončíte.  

3. Pomocí tlačítek UP a DOWN nastavte ČAS (Obr. 29). 

4. Pro zahájení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP. Systém umožňuje regulaci zátěže 
během cvičení na stupnici 1-16 pomocí tlačítek UP  a DOWN. 

5. Pro zastavení tréninku stiskněte tlačítko START/STOP. Pro návrat do hlavní nabídky stiskněte 
tlačítko RESET. 

Obrázek 27 

 

Obrázek 28 

 

Obrázek 29 

 

VYHODNOCENÍ KONDICE 

Po cvičení stiskněte tlačítko RECOVERY a držte se snímačů tepové frekvence (nebo použijte hrudní 
pás). Pozastaví se všechny funkce počítače kromě časového odpočtu 60 vteřin (Obr. 30). Po uplynutí 
tohoto intervalu se na displeji zobrazí výsledek měření na stupnici F1-F6 (Obr. 31). F1 je nejlepší 
možný výsledek, F6 nejhorší. Pravidelný trénink je klíčovým faktorem pro zlepšení kondice.  

(Při opětovném stisknutí tlačítka RECOVERY přejdete do hlavní nabídky) 

Obrázek 30 

 

Obrázek 31 

 

 



18 

 

  

1.0 Skvělá kondice 

1.0 <  F < 2.0 Nadprůměrná 
kondice 

2.0 <  F < 2.9 Dobrá kondice 

3.0 <  F < 3.9 Průměrná kondice 

4.0 <  F < 5.9 Podprůměrná 
kondice 

6.0 Špatná kondice 

 

PROFILY PŘEDNASTAVENÝCH PROGRAMŮ: 

 

APLIKACE I-CONSOLE+ 

Propojení ovládacího panelu s mobilním zařízením: 

Zapojte audio kabel do zdířky Tunelinc na mobilním zařízení a spusťte na mobilním zařízení aplikaci i-
Console+. 

 

POKYNY KE CVIČENÍ 

Cvičení na rotopedu je prospěšné pro vaše zdraví, zlepšuje fyzickou kondici, tvaruje svalstvo a v 
kombinaci s kaloricky vyváženou stravou vede ke snížení váhy. 
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1. ZAHŘÍVACÍ FÁZE 

Tato fáze slouží k prokrvení celého těla, k zahřátí svalstva, snižuje riziko křečí a svalového poranění. 
Doporučujeme provádět níže uvedené protahovací cviky. Při protahování setrvejte v krajní poloze 
přibližně 30 vteřin, neprovádějte trhavé pohyby a nehmitejte. 

 

2. AEROBNÍ CVIČENÍ 

Tato fáze je fyzicky namáhavější. Pravidelným cvičením se posiluje svalstvo dolních končetin. Tempo 
si můžete určit sami, ale je velice důležité, aby bylo stejné po celou dobu cvičení. Tepová frekvence by 
se měla pohybovat v cílové zóně (viz obrázek níže).  

 

Tato fáze by měla trvat minimálně 12 minut. U většiny lidí trvá tato fáze 15-20 minut. 

3. ZKLIDNĚNÍ PO CVIČENÍ 

Tato fáze slouží ke zklidnění činnosti kardiovaskulární soustavy a uvolnění svalstva. Měla by trvat 
přibližně 5 minut. Můžete opakovat zahřívací cviky nebo pokračovat ve cvičení zvolněným tempem. 
Protažení svalů po cvičení je nesmírně důležité – opět je třeba se vyvarovat trhavých pohybů a 
kmitání.  

Se zlepšující se kondicí můžete prodlužovat délku a zvyšovat intenzitu cvičení. Trénujte pravidelně, 
nejméně třikrát do týdne. 

TVAROVÁNÍ SVALSTVA 

Pro tvarování svalstva je důležité nastavit vysoký stupeň zátěže. Svaly dolních končetin tak budou 
více namáhány, což může způsobit, že nebudete schopni cvičit tak dlouho, jak byste si přáli. Pokud se 
současně snažíte také o zlepšení kondice, je třeba tomu trénink přizpůsobit. Během zahřívací a 
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závěrečné fáze tréninku cvičte obvyklým způsobem, ale ke konci aerobní fáze zvyšte odpor přístroje. 
Pravděpodobně budete muset zpomalit rychlost, aby tepová frekvence zůstala v cílové oblasti. 

ZTRÁTA NA HMOTNOSTI 

Množství spálených kalorií záleží pouze na délce a intenzitě cvičení. Podstata je stejná jako u 
kondičního cvičení, ovšem cíl je jiný. 

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  
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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:  

 


