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BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

• VAROVÁNÍ! Výrobek byl navržen tak, aby poskytoval co největší bezpečí během cvičení. 
Nicméně je nutno dbát všech bezpečnostních zásad. Přečtěte si manuál ještě před prvním 
cvičením a uschovejte si ho pro budoucí potřebu. 

• Je plně v odpovědnosti uživatele dodržovat bezpečnostní předpisy. Poučte případné další 
uživatele o možných rizicích. 

• Výrobek používejte pouze k určenému účelu a nikterak ho nemodifikujte. 

• Držte dále od dětí a domácích zvířat. Nenechávejte děti bez dozoru ani v blízkosti zařízení. 

• Pravidelně kontrolujte dotažení všech šroubů, matic a ostatních dílů. Pokud je nutné, znovu 
vše dotáhněte. Pravidelně kontrolujte případné poškození nebo opotřebení produktu. Nikdy 
nepoužívejte poškozený nebo opotřebený produkt. Vadné díly musí být okamžitě vyměněny. 

• Výrobek umístěte pouze na rovný, čistý a suchý a pevný povrch. Pro větší bezpečnost 
zachovejte odstup min. 0,6 m kolem celého zařízení. Pro ochranu podlahy použijte podložku. 

• Výrobek nepoužívejte venku a chraňte ho před vlhkostí a prachem. Zajistěte dostatečnou 
ventilaci a nikdy necvičte v prostředí s nedostatkem vzduchu. 

• Na výrobek a do jeho blízkosti nedávejte ostré předměty. 

• Vždy si oblékněte vhodné sportovní oblečení a sportovní obuv. Neberte si příliš volný oděv, 
který se snadno zachytí. 

• Ruce držte dále od pohyblivých částí, aby nedošlo k jejich zranění. Žádný nastavitelný díl 
nesmí vyčnívat a limitovat pohyb uživatele.  

• Cvičte přiměřeně a mějte svou rychlost stále pod kontrolou. 

• Pokud zařízení nepracuje správně, cvičení ukončete. 

• Na zařízení smí současně cvičit pouze jedna osoba. 

• Před zahájením cvičení se poraďte s lékařem. Je to zvláště nutné, pokud jste starší 35 let 
nebo máte komplikace. Pokud se během cvičení cítíte malátně nebo vypozorujete jiné 
negativní příznaky, ukončete cvičení. Výrobek také nepoužívejte, pokud proděláváte léčbu. 

• Vyvarujte se cvičení, pokud máte následující nebo podobné problémy: bolesti nohou, boků, 
zraněné nohy, boky nebo krk, revmatické obtíže nebo dnu, osteoporózu srdeční, krevní nebo 
tlakové obtíže, dýchací obtíže, onkologické onemocnění, trombózu, cukrovku kožní 
poškození, zápal nebo teplotu, kostní obtíže. Výrobek není taktéž určen těhotným ženám, 
ženám v periodě nebo lidem mající jiné zdravotní komplikace. 

• Nosnost: 130 kg 

• Kategorie HC (dle normy EN 957) vhodné pro domácí použití. 

• Produkt splňuje normy: ISO 20957-1: 2013, EN ISO 20957-9: 2016, EN 55014-1: 2006 + A 
:2009 + A2: 2011, EN 61000–3–2: 2014, EN 61000–3–3: 2013, EN 55014–2: 2015 

• VAROVÁNÍ: Systém pro monitorování tepové frekvence nemusí být přesný. Přetěžování při 
tréninku může zavinit vážné zranění nebo smrt. Pokud pocítíte nevolnost, okamžitě ukončete 
cvičení! 
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SEZNAM ČÁSTÍ 

Vybalení 

Krabici položte na zem tak, aby šlo víko zvednout. Po otevření uvidíte produkt, jak je zobrazen na 
obrázku níže. Vyjměte části jako jsou řídítka, pedály zadní nosník, konzoli atd. Poté postupně 
odstraňte polystyrenový obal.   
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SLOŽENÍ 

KROK 1 

Položte karton na zem a odstraňte vrchní část kartonu.  

Zvedněte Hlavní rám a odstraňte polystyren. Položte Hlavní rám na vyvýšenou plošinu.  

VAROVÁNÍ: Vzhledem k hmotnosti zařízení, produkt zvedejte minimálně ve dvou lidech.  

 

KROK 2 

Odšroubujte dva přešroubované šrouby (Z2) z kartonu (Z1). Opakujte na druhé straně.  

Odšroubujte dva přešroubované šrouby (J2) z kartonové trubky.  

POZNÁMKA: Pouze šrouby J2 jsou požívány dále.  
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KROK 3 

Připevněte Přední nosník (B) na Hlavní rám (A) pomocí šroubů (J2) a podložky (J3).  

POZNÁMKA: Šrouby (J2) jsou z předchozího kroku 2.  

 

KROK 4 

Připevněte Zadní nosník (C) na Hlavní rám (A) pomocí šroubů (P6) a podložky (J9).  

Poté můžete stroj položit na zem.  

POZNÁMKA: Vyrovnejte pomocí nožiček (C5).  
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KROK 5 

Spojte kabely (D1 a A1). 

Zasuňte Držák konzole (D) do Hlavního rámu (A). 

Utáhněte šroub (J1).  

POZNÁMKA: Ujistěte se, že jsou dráty správně spojeny. Dejte pozor abyste kabely neskřípnuli.  

 

KROK 6 

Odšroubujte 4 šrouby (G1) ze zadní strany Konzole (G). 

Spojte dráty (D1, G3, G4) a kabel pro měření srdeční činnosti (D4) do Konzole.  

Ujistěte se, že jsou Kabely správně spojeny. Přebytečné Kabely zastrčte do Držáku konzole (D). Dejte 
pozor abyste neskřípnuli kabely.  

Konzoli (G) zajistěte pomocí 4 Šroubů (G1) do Držáku konzole (D). 
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KROK 7 

Připevněte Držáky rukojetí P (E2) na Hlavní rám (A) pomocí šroubů (P1) a Distančních kroužků (P2). 

Opakujte na levé straně.  

POZNÁMKA: Pravá a Levá strana jsou označené (R a L). 

 

KROK 8 

Zasuňte Rukojeti P (F2) do Držáku rukojeti (E2) a utáhněte pomocí šroubů (J6) a matice (J7). 

Opakujte na levé straně.  
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KROK 9 

Pravý a levý pedál nelze zaměnit.  

Připevněte Pedál (H1) na Držák pedálu pomocí šroubu (J5).  

Opakujte na druhé straně.  

 

Pravý a levý měkký nášlap a přední a zadní část jsou nezaměnitelné.  

Nášlap připevněte dle obrázku 1-3.  
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NASTAVENÍ ODPORU 

Pokud je konzole zapnuta můžete nastavit odpor přístroje pomocí tlačítek LOAD + a LOAD -. Pomocí 
LOAD + zvýšíte odpor a pomocí LOAD – odpor snížíte.  

 

PŘESUN PŘÍSTROJE 

Pokud potřebujete přesunou zařízení na jiné místo, nadzvedněte zadní nosníky a postavte přístroj na 
přední transportní kolečka. Poté pomalu přesuňte zařízení na požadované místo. Pokud bude potřeby 
vyrovnejte přístroj.  

VAROVÁNÍ: Produkt přesouvejte ve dvou a více lidech. Nikdy se nepokoušejte přesouvat produkt 
sami.  
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ZAPOJENÍ NAPÁJENÍ 

Prvně zapojte napájecí kabel do Přístroje a potom do zásuvky.  

 

DALŠÍ FUNKCE 

 

 

Je doporučeno šlapat dozadu.    Nastavitelný stojan na držení tabletu nebo mobilu. 

      USB port pro nabíjení mobilu, tabletu. 

      Držák lahve na vodu.  
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KONZOLE 

 

Pokud uživatel přestane šlapat po dobu 4 min, konzole vstoupí do úsporného režimu a všechna data 
se uloží do dalšího zapnutí. 

POPIS TLAČÍTEK 

UP  Pohyb nahoru nebo navýšení odporu. 

DOWN Pohyb dolů nebo snížení odporu.  

ENTER Potvrzení výběru 

START / STOP Zapnutí / vypnutí cvičení 

V pohotovostním režimu můžete rychle zapnout Manuální 
program.  

RESET Vynuluje aktuální nastavení a začne program od začátku.  

Podržením tlačítka po dobu 2 sekund vynulujete celkově konzoli.  

RECORDED DATA Pokud je přístroj zastaven, můžete zobrazit uložená data.  

SAVE / DELETE SAVE: Pokud zastavíte program, budete upozorněni, zda chcete 
data uložit. Zmáčkněte SAVE pro uložení. 

DELETE: Pokud si prohlížíte uložená data, pomocí tlačítka 
DELETE můžete vymazat data. Budete vyzvání pro potvrzení 
volby pomocí ENTER:  

INTERVAL 20 / 10 Intervaly cvičení 20 s tréninku 10 s odpočinku. 8 cyklů 

10 / 20 Intervaly cvičení 10 s tréninku 20 s odpočinku. 8 cyklů 

MAX Intervaly cvičení 20 s tréninku se zátěží 5 a 80 
s odpočinku se zátěží 1. 8 cyklů 
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ZOBRAZENÍ DISPLEJE 

TIME Čas se počítá od 00:00 do 99:59 

SPEED Aktuální rychlost. Maximální rychlost je 99,9 km/h nebo mil/h. 

RPM Zobrazuje otáčky za minutu od 0–999 RPM. 

DISTANCE Zobrazení vzdálenosti od 0.0 do 999.9 km nebo mil. Uživatel si může nastavit cílovou 
vzdálenost pomocí tlačítek UP / DOWN. Úprava je po 0,1 km / míle.  

CALORIES Zobrazuje spálené kalorie od začátku tréninku.  

PULSE Puls. Uživatel může nastavit požadovanou hodnotu od 0 do 230. 

WATTS Výkon od 0 do 999.  

 

BATERIE 

Pro zobrazení kalendáře je potřeba mít zapojené baterie. 

Odšroubujte šroubek na krytu baterie.  

Odstraňte kryt baterie. 

Vyměňte baterii, připevněte zpátky kryt.  

 

ZAPNUTÍ 

Připojte napájení konzole nebo zmáčkněte RESET po dobu 2 sekund. LCD displej zobrazí všechny 
segmenty a ozve se 2sekundový zvukový signál. (Obr. 1)  

 

Poté vstupte do nastavení kalendáře a hodin (Calendar & Clock) (Obr. 2-5) a nastavte údaje pomocí 
tlačítek UP a DOWN.  
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Pro vynulování kalendáře je nutné vytáhnout baterii a vypnout a zapnout konzoli. 
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Pomocí UP a DOWN si vyberte uživatele U1-U4. Pomocí ENTER potvrďte.  

Poté zadejte údaje o POHLAVÍ, VĚKU, VÝŠCE a HMOTNOSTI. (Obr. 7–10)  
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PROGRAMY 

Vyberte program MANUAL – VALLEY – HILL VALLEY – HIGH LAND RIFT VALLEY – INTERVAL 
10/20 – INTERVAL 20/10 – INTERVAL MAX – H.R.C  

 

QUICK START (RYCHLÝ START) 

Zmáčkněte ENTER v MANUÁLNÍM programu (Obr. 19). 

Pomocí START / STOP začnete trénink (Obr. 20). Úroveň zátěže lze nastavit během cvičení. 

Pomocí START / STOP ukončíte trénink.  
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MANUAL PROGRAM (MANUÁLNÍ PROGRAM) 

Po vybrání MANUAL programu, zmáčkněte ENTER (Obr. 19).  

Uživatel si může vybrat zátěž od 1 do 16. Potvrďte pomocí ENTER. 

Můžete si nastavit cíl tréninku TIME (ČAS) / DISTANCE (VDÁLENOST) / CALORIES (KALORIE) / 
PULSE (PULS) a pomocí START / STOP začnete program. (Obr. 20) 

Pomocí RESET se navrátíte do nastavení. 

Zátěž lze nastavit během tréninku.  
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VALLEY / HILL VALLEY / HIGH LAND RIFT VALLEY 

Běh v údolí, do kopce, do prudkého kopce.  

Pomocí UP / DOWN vyberte požadovaný program (Obr. 21–23) a pomocí ENTER potvrďte.  

Uživatel může nastavit TIME (ČAS) a poté pomocí START / STOP zapnout program. (Obr. 24)  

Po zapnutí se začne čas odečítat, jakmile dosáhne 0, displej začne blikat a ozve se zvukový signál. 
Jakýmkoliv tlačítkem vypnete zvukový signál.  

 

 

 

 



21 

 

INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX 

Pomocí UP / DOWN vyberte INTERVAL 10/20, INTERVAL 20/10, INTERVAL MAX (Obr. 25–27). 
Pomocí ENTER potvrďte.  

INTERVAL 10/20 (10 s tréninku, 20 s odpočinku) 

1. Zmáčkněte START, program se zapne po 3 sekundách. 

2. Čas tréninku se začne odpočítávat od 10 sekund. Zobrazí se VZDÁLENOST, CALORIE, 
WATTY, RYCHLOST, RPM. Zobrazí se 1 / 8 WORK 0:10 a začne odpočet (Obr. 28). 

3. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do odpočinkového 
režimu.  

4. Začne odpočet 20 sekund odpočinkové části. Zobrazí se 1 / 8 REST 0:20 (Obr. 29) a začne 
odpočet. 

5. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do tréninkového režimu.  

6. Další kroky se opakují v cyklu. Každý cyklus navýší o 1, dokud se nezobrazí REST 08 / 08. 
Poté se program zataví a zobrazí data (Obr. 30).  

INTERVAL 20/10 (20 s tréninku, 10 s odpočinku) 

1. Zmáčkněte START, program se zapne po 3 sekundách. 

2. Čas tréninku se začne odpočítávat od 20 sekund. Zobrazí se VZDÁLENOST, CALORIE, 
WATTY, RYCHLOST, RPM. Zobrazí se 1 / 8 WORK 0:20 a začne odpočet. 

3. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do odpočinkového 
režimu.  

4. Začne odpočet 10 sekund odpočinkové části. Zobrazí se 1 / 8 REST 0:10 a začne odpočet. 

5. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do tréninkového režimu.  

6. Další kroky se opakují v cyklu. Každý cyklus navýší o 1, dokud se nezobrazí REST 08 / 08. 
Poté se program zataví a zobrazí data.   

INTERVAL MAX (20 s tréninku se zátěží 5, 1:20 s odpočinku se zátěží 1) 

1. Zmáčkněte START, program se zapne po 3 sekundách. 

2. Čas tréninku se začne odpočítávat od 20 sekund a zátěží 5. Zobrazí se VZDÁLENOST, 
CALORIE, WATTY, RYCHLOST, RPM. Zobrazí se 1 / 8 WORK 0:20 a začne odpočet. 

3. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do odpočinkového 
režimu.  

4. Začne odpočet 1:20 sekund odpočinkové části se zátěží 1. Zobrazí se 1 / 8 REST 1:20 a 
začne odpočet. 

5. Poslední 3 sekundy se ozve zvukový signál. Poté se program přepne do tréninkového režimu.  

6. Další kroky se opakují v cyklu. Každý cyklus navýší o 1, dokud se nezobrazí REST 08 / 08. 
Poté se program zataví a zobrazí data.  
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HEART RATE CONTROL (HRC PROGRAM) 

Po vstupu do HRC programu (Obr. 31), displej zobrazí Tepovou frekvenci v procentech 55 %, 75 %, 
90 % a TARGET (CÍL) (Obr. 32-35). Uživatel může vybrat hodnotu pomocí tlačítek UP/DOWN. 

Uživatel může nastavit TIME (ČAS) a poté zmáčknout START/STOP pro zapnutí programu.  

Po zapnutí se začne čas odečítat, jakmile dosáhne 0, displej začne blikat a ozve se zvukový signál. 
Jakýmkoliv tlačítkem vypnete zvukový signál. Pokud není signál tepové frekvence zaznamenám po 
dobu 6 sekund, zobrazí se PULSE INPUT, dokud není tepová frekvence zaznamenána.  
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RECOVERY PROGRAM 

Po dokončení tréninku uchyťte rukojeti a zmáčkněte RECOVERY. Zastaví se všechny funkce kromě 
TIME (ČAS) a začne odpočet od 00:60 do 00:00 (Obr. 37). Konzole začne detekovat puls, LCD displej 
zobrazí RECOVERY SCANNING. Pokud není žádný puls detekován, zobrazí se PULSE INPUT.  

Po naměření se zobrazí hodnoty od F1 do F6 (Obr. 38). F1 je nejlepší výsledek, F6 nejhorší.  

Po zmáčknutí RECOVERY se navrátíte do hlavního menu.   

 

ULOŽENÁ DATA 

Po zapnutí musí uživatel nastavit Kalendář a uživatelská data U1 – U4 (Obr. 39–47). 

Zmáčkněte START / STOP během tréninku, program se zastaví a zmáčkněte SAVE/DELETE tlačítko.  

Zobrazí se SAVE FINISH (Obr. 48) a data se uloží.  

Konzole ukládá data o času, průměrné rychlosti, průměrných otáčkách za minutu, průměrném výkonu, 
vzdálenosti a kaloriích.  
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Pokud chce uživatel zobrazit uložená data musí být v hlavním menu pro výběr programu a zmáčknout 
RECORDED. V menu se navigujte pomocí tlačítek UP/DOWN. (Obr. 49) 

Pomocí SAVE/DELETE můžete mazat data. Budete vyzvání k potvrzení klávesou ENTER (Obr. 50). 

V kalendáři nebo uložených datech podržením SAVE/DELETE po dobu 6 sekund můžete vymazat 
všechny data. Zobrazí se DELETE ALL (Obr. 51). Budete vyzvání k potvrzení klávesou ENTER (Obr. 
52). Po 15 sekundách se konzole vynuluje a kalendář se vrátí na 20170101.  
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BLUETOOTH A USB 

Zobrazí se ikony Bluetooth (Obr. 53) nebo USB (Obr. 54).  

 

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

• Pravidelně kontrolujte přístroj, jestli nejeví známky opotřebení nebo poškození.  

• Pravidelně kontrolujte utažení všech šroubů. 

• Přístroj nepoužívejte, pokud je jakékoliv část poškozená nebo opotřebená.  

• K čištění používejte navlhčený měkký hadřík s neagresivním čistícím prostředkem. 

• Nepoužívejte agresivní čistící prostředky jako jsou rozpouštědla atd. 

• Poté osušte přístroj suchým hadříkem.  

• Uchovávejte na suchém a stinném místě, chraňte proti prachu a držte mimo dosah dětí a 
domácích zvířat.  

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Po uplynutí životnosti produktu nebo v případě, že by další oprava již byla ekonomicky nevýhodná, se 
výrobku zbavte v souladu s místními předpisy a šetrně k životnímu prostředí. Výrobek odneste na 
nejbližší sběrné místo k tomu určené. 

Předpisovou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomůžete prevenci negativních 
dopadů na životní prostředí, případně na lidské zdraví. Pokud si nejste jisti, konzultujte věc s místně 
příslušnými odpovědnými orgány, aby nedošlo k porušení předpisů a následné sankci. 

Baterie nevhazujte mezi běžný odpad, ale odevzdejte je na místa určená pro recyklaci. 

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. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., 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, 
IČ: 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. 
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„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. 

Tyto záruční podmínky a reklamační řád jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi 
prodávajícím a kupujícím. Záruční podmínky a reklamační řád jsou platné a závazné, pokud v kupní 
smlouvě či v dodatku v této smlouvě či jiné písemné dohodě nebude stranami dohodnuto jinak.  

Záruční podmínky 

Záruční doba 

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 24 měsíců, pokud ze záručního listu, 
faktury ke zboží, dodacího listu, příp. jiného dokladu ke zboží nevyplývá odlišná délka záruční doby 
poskytovaná prodávajícím. Zákonná délka záruky poskytovaná spotřebiteli není tímto dotčena. 

Zárukou za jakost přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro 
použití k obvyklému, příp. smluvenému účelu a že si zachová obvyklé, příp. smluvené vlastnosti. 

Záruční podmínky se nevztahují na závady vzniklé (pokud lze aplikovat na zakoupený produkt): 

• zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, 
nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a 
klik ke středové ose 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 

• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, opotřebení brzdových destiček/špalků, řetězu, plášťů, 
kazety/vícekolečka 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 
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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:  

 

 

 


