
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI – PL  

IN 3367 Mata do ćwiczeń inSPORTline Profi 180 cm 
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WPROWADZENIE 
 

1. Przed rozpoczęciem montażu, bądź eksploatacji urządzeń należy dokładnie zapoznać się z ich 
instrukcją obsługi. 

2. Dzieci nie powinny korzystać z urządzeń przeznaczonych dla dorosłych, a osoby 
niepełnosprawne powinny to robić w obecności wykwalifikowanego opiekuna. 

3. Przed treningiem , w celu uniknięcia uszkodzenia mięśni, zaleca się wykonywanie rozgrzewki. 
4. Jeśli czujesz jakieś bóle w klatce piersiowej, nudności, zawroty głowy, lub duszności, należy 

natychmiast przerwać trening i skonsultować się z lekarzem przed kontynuowaniem. 
5. Produkt powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. 
6. Jeżeli sprzęt jest przeznaczony do użytku wewnętrznego, nie należy korzystać z niego na 

zewnątrz. 
7. Tylko jedna osoba może korzystać z danego produktu w jednym czasie. 
8. Torby foliowe powinny być trzymane z dala od dzieci, istnieje możliwość uduszenia się  

dziecka. 
9. Produkt powinien być utrzymywany w czystości. 
10. Korzystać wyłącznie z akcesoriów zalecanych przez producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WARUNKI GWARANCJI 
 
Gwarancji udziela:  
inSPORTline Polska Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko NIP: 6090063070 Regon: 260656756.  
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udzielana jest w 
trzech wariantach:  
1.Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, nie 
komercyjnego. Intensywność treningów nie może przekroczyć 1 godziny na dobę (okres gwarancji: 
24 miesiące).  
2.Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, 
szkołach, ośrodkach rehabilitacji. Intensywność treningów nie może przekroczyć 3 godzin na dobę. 
(okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3.Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, Spa, 
szkołach , ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach. Intensywność treningów nie może 
przekroczyć 8 godzin na dobę. (okres gwarancji: 12 miesięcy). 
  
Każdy produkt w specyfikacji ma przyporządkowany wariant gwarancji. Brak informacji o wariancie 
gwarancji domyślnie oznacza Gwarancje Domową. Gwarancja dotyczy tylko wad produkcyjnych. 
Gwarancja nie ma zastosowania do wad wynikających z:  
a) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych),  
b) Niewłaściwego użycia produktu,  
c) Nieprawidłowego przechowywania,  
d) Przeróbek produktu lub niewłaściwego serwisu. 

 

Dowodem udzielenia gwarancji jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Gwarancja obowiązuje 
na terenie Polski. Gwarancja nie wyłącza możliwości skorzystania z uprawnień wynikających z 
niezgodności towaru z umową.  
Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru przy dostawie, w celu wykrycia ewentualnych 
uszkodzeń w transporcie. W przypadku wykrycia takiego uszkodzenia, Kupujący zobowiązany jest 
niezwłocznie poinformować naszą firmę oraz sporządzić protokół szkody z przewoźnikiem (firmą 
kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia protokołu szkody nie ponosimy 
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy kurierskie/pocztowe.  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji. W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego klient pokrywa 
koszty ewentualnego transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji.  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. Gwarant zobowiązuje 
się do naprawy uszkodzonego sprzętu w przypadku zasadności zgłoszenia gwarancyjnego. Wymiana 
towaru na nowy możliwa jest jedynie w przypadku braku możliwości naprawy sprzętu. Zwrot kwoty 
zakupu za sprzęt jest możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości 
wymiany na nowy. 
 
Zgłoszenia gwarancyjne  
Klienci indywidualni zobowiązani są przesłać ZGŁOSZENIE GWARANCYJNE drogą mailową na 
adres: biuro@e-insportline.pl. Zgłoszenie powinno zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klienci hurtowi zobowiązani są do złożenia zgłoszenia za pośrednictwem panelu klienta dostępnego 
na stronie internetowej: www.e-insportline.pl  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  510 275 999 

E-mail: biuro@e-insportline.pl 
NIP: 6090063070 REGON: 260656756 
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