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Dziękujemy za zakup tego produktu. Aby używać go prawidłowo i bezpiecznie, przeczytaj całą 
instrukcję i przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i zaleceń. 

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA 

• OSTRZEŻENIE! Ten produkt został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalne 
bezpieczeństwo. Niemniej jednak należy zachować pewne środki ostrożności podczas 
korzystania z niego. Przeczytaj całą instrukcję przed pierwszym użyciem i zachowaj ją na 
przyszłość. 

• Właściciel jest odpowiedzialny za bezpieczne i prawidłowe użytkowanie. Poinstruuj wszystkich 
innych użytkowników, jak prawidłowo używać produktu. 

• Używaj tego produktu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie rób żadnych niewłaściwych 
modyfikacji. 

• Trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bez opieki przebywać w 
pobliżu tego urządzenia. 

• Regularnie sprawdzaj wszystkie śruby, nakrętki i elementy, czy są dobrze dokręcone. W razie 
potrzeby dokręć. Regularnie sprawdzaj maszynę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Nigdy nie 
używaj produktu uszkodzonego lub zużytego. Wszystkie uszkodzone lub zużyte części należy 
natychmiast wymienić. 

• Ustaw go tylko na płaskiej, czystej i stabilnej powierzchni, zachowując wokół niego bezpieczny 
odstęp co najmniej 0,6 m. Umieść matę pod tym urządzeniem, aby chronić swoją podłogę. 

• Używaj tylko w pomieszczeniach i chroń przed wilgocią i kurzem. Zapewnij wystarczającą 
wentylację. Nigdy nie ćwicz w miejscu pozbawionym świeżego powietrza. 

• Nie umieszczaj żadnych ostrych przedmiotów na stepperze ani w jego pobliżu. 

• Zawsze noś odpowiednią odzież i obuwie sportowe. Unikaj zbyt luźnych ubrań, które mogą 
zostać wciągnięte przez urządzenie. 

• Trzymaj ręce z dala od ruchomych części, aby uniknąć obrażeń. Żadna regulowana część nie 
powinna wystawać ani utrudniać ruchów użytkownika. 

• Kontroluj prędkość i ćwicz rozsądnie. 

• Jeśli zauważysz, że działa nieprawidłowo, przestań używać. 

• W danym momencie może z niego korzystać tylko jedna osoba. 

• Przed rozpoczęciem ćwiczeń skonsultuj się z lekarzem. Jest to szczególnie konieczne, jeśli 
masz ponad 35 lat lub masz jakieś problemy. Jeśli poczujesz się słabo lub zauważysz inne 
komplikacje zdrowotne, natychmiast przerwij. Nie używaj go, jeśli masz komplikacje 
zdrowotne lub jeśli korzystasz z opieki medycznej. 

• Unikaj stosowania, jeśli masz: ból nóg, ból talii, zranienie szyi, talii, nogi, artretyzm, 
reumatyzm, dnę, osteoporozę, inne problemy (problemy z sercem, złe krążenie krwi, 
nadciśnienie), powikłania oddechowe, mięsaki, zakrzep, cukrzycę, podrażnienie skóry, 
hiperpyreksja, problemy z kośćmi, jeśli pacjentka jest w ciąży, ma katamenię lub podobne 
problemy. 

• Maksymalna waga użytkownika: 120 kg 

• Wymiary po złożeniu: dł. 113 x szer. 78 x wys. 148 

• Kategoria: SC (zgodnie z EN ISO 20957) do użytku komercyjnego i klubowego 

• OSTRZEŻENIE! Monitorowanie tętna może nie być całkowicie dokładne. Nadmierny wysiłek 
podczas treningu może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci. Jeśli poczujesz 
się słabo, natychmiast przerwij ćwiczenie. 
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SCHEMAT 

 



5 

 

LISTA CZĘŚCI 

Nr Nazwa Ilość Nr Nazwa Ilość 

1 Rama główna 1 32 Odlewanie buforowe 2 

2 Stabilizator tylny 1 33 Zaślepka okrągła Ф60 2 

3 Tylna zaślepka 2 34 Zaślepka kwadratowa 4 

4 Śruba nośna M8X90 2 35 Pedał 2 

5 
Podkładka łukowa 
d8X2XФ25XR39 

2 36 
Śruba M8 X15 

8 

6 Nakrętka kołpakowa M8 9 37 Cylinder olejowy 2 

7 Podkładka sprężynowa D8 15 38 Tuleja Φ32 × Φ19 × 52,5 2 

8 
Podkładka płaska 
D16Xd8X1,5 

20 39 
Zestawy alu Ф32xФ28×Ф19×14 

4 

9 Śruba M8X100 3 40 Połączenie 4 

10 Śruba M8X30 2 41 Tuleja Φ16 × Φ8 × 23 2 

11 Podnóżek 2 42 Śruba M6 X12 4 

12 Nasadka podnóżka 2 43 Podkładka sprężynowa D6 4 

13 
Podkładka płaska D25Xd8,5 
X2 

2 44 
Podkładka łukowa 
Ф6XФ16XR16X1,5 

4 

14 
Nakrętka M8 

2 45 
Podłokietnik ze stałym 
siedziskiem 

2 

15 Łącznik 2 46 Śruba M8 X50 2 

16 Śruba ST4 X12 3 47L/R Podłokietnik 1pr. 

17 Nasadka czujnika 1 48 Uchwyt piankowy 1 2 

18 Śruba M8 X 40 6 49 Uchwyt piankowy 2 2 

19 Wałek 2 50 Uchwyt piankowy 3 2 

20 Nakrętka nylonowa M8 6 51 Przewód pulsu 2 

21 Pokrowiec na podłokietnik 2 52a/b Osłona ochronna 2pr. 

22 Nakrętka nylonowa M10 2 53 ZaślepkaФ32 2 

23 
Podkładka płaska Ф10,2 X 
Ф20 X1,5 

2 54 
Komputer 

1 

24 Podkładka sprężynowa 2 55 Zaślepka okrągła Ф76 1 

25 
Podkładka płaska Ф10,2X 
Ф38 X1,5 

2 56 
Przewód połączeniowy 

1 

26 
Zestawy aluminiowe Ф38× 
Ф33×Ф25,4×4×20 

4 57 
Wkręt 

4 

27 Podszewka podłokietnika 4 58 Słupek kierownicy 1 

28L/R Pręt na pedał 1pr. 59 Uchwyt na butelkę 1 

29 Śruba M8X16 6 60 Podkładka płaska D5 2 

30 Oś obrotu 2 61 Śruba M5 X15 2 

31 Tuleja Φ32×Φ28×Φ12×15 4 62 Butelka 1 
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MONTAŻ 

UWAGA: Większość części jest zapakowana oddzielnie, ale niektóre części są już częściowo 
zmontowane. Podczas montażu może zajść potrzeba rozmontowania i ponownego złożenia tych 
części. 

Podczas montażu urządzenia postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami i sprawdź, czy wszystkie 
niezbędne części są dostarczone. 

Krok 1 

A: Przymocuj tylny stabilizator (2) do osłony rury ramy głównej (1) za pomocą śruby (4), podkładki 
łukowej (5) i nakrętki kołpakowej (6). 

B: Zamocuj podnóżek (10) na przednim stabilizatorze ramy głównej (1).  

Uwaga: Podnóżek można dopasować do stabilizacji ramy głównej (1). 
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Krok 2 

Połącz przewód połączeniowy (56) z przewodem czujnika (17). Następnie włóż je do otworu, aby nie 
uszkodzić przewodów. Na koniec przymocuj wspornik kierownicy (58) do ramy głównej (1) za pomocą 
śruby (9), podkładki płaskiej (8), podkładki sprężynowej (7) i nakrętki kołpakowej (6). 
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Krok 3 

A: Przymocuj pedał (28L / P) do osi obrotu ramy głównej (1) za pomocą nylonowej nakrętki (22), 
podkładki płaskiej (23), podkładki sprężynowej (24) i podkładki płaskiej (25). Następnie załóż 
pokrowiec na podłokietnik (21); 

B: Zamocuj siłownik olejowy (37) na połączeniu cylindra olejowego (40) za pomocą śruby (18), tulei 
(41), podkładki płaskiej (8) i nakrętki nylonowej (20); 

C: Dopasuj mały otwór w stałym siedzisku podłokietnika (45) do tego obok osi stałej podłokietnika 
wspornika kierownicy (58), jak pokazano na rysunku A poniżej. Na koniec przymocuj stałe siedzisko 
podłokietnika (45) do stałej osi wspornika kierownicy (58) podłokietnika za pomocą śruby (46) i 
podkładki sprężynowej (7). 
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Krok 4 

Przymocuj pedały (35) do prętów pedałów (28L / P) za pomocą śruby (36). 
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Krok 5 

Najpierw przeprowadź przewód tętna (51) przez otwór w słupku kierownicy (58) i przez otwór we 
wsporniku komputera. Następnie przymocuj podłokietnik (47L / R) do stałego siedzenia podłokietnika 
(45) za pomocą śruby (42), podkładki sprężynowej (43) i podkładki łukowej (44). Proszę zauważyć, 
żeby ich nie dokręcać. Na koniec przymocuj je do podłokietnika słupka kierownicy (58) za pomocą 
śruby (29) i podkładki sprężynowej (7), a następnie dokręć śrubę (29) i śrubę (42) i zakryj okrągłą 
zaślepkę (55). 
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Krok 6 

A: Przymocuj koszyk na bidon (59) do wspornika kierownicy (58) za pomocą śruby (61) i płaskiej 
podkładki (60), a następnie włóż butelkę (62) do koszyka na bidon (59). 

B: Podłącz przewód tętna (51) i przewód połączeniowy (56) do przewodów komputera (54), a 
następnie przymocuj komputer (54) do wspornika komputera wspornika kierownicy (58) za pomocą 
śrub. 
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PANEL STEROWANIA 

Wyświetlacz 

TIME (czas) 00:00 – 99:59 

ODLICZANIE – CNT 0 – 9999 

KALORIE - CAL 0 – 9999 kcal 

*POWTÓRZENIA/MIN – RPM 0 – 999 

*CAŁKOWITE ODLICZANIE – TCNT 0 – 9999 

*TĘTNO- PUL 40 – 240 BPM 

*Opcjonalnie, zależy od typu urządzenia. 

Przyciski 

MODE (tryb) Użyj tego przycisku, aby wybrać i zablokować ustawioną wartość wyświetlaną 

SET (wybierz) Możesz ustawić cel: CZAS, ODLEGŁOŚĆ, KALORIE, LICZBA, PULS 

RESET (wyczyść) Zresetuj wybraną wartość do zera 

Operacje 

AUTO ON/OFF (automatyczne włączanie / wyłączanie) 

System uruchamia się automatycznie po wykryciu ruchu przez czujnik lub naciśnięciu dowolnego 
przycisku 

System wyłącza się automatycznie, jeśli czujnik nie wykryje sygnału lub żaden przycisk nie zostanie 
naciśnięty przez 4 minuty. 

RESET (resetowanie) 

Panel sterownia resetuje się po wymianie baterii lub naciśnięciu przycisku MODE przez 3 sekundy. 

MODE (tryb) 

Można wybrać pomiędzy ciągłym wyświetlaniem wartości (SCAN) lub blokadą wyświetlania wartości 
(LOCK). Naciśnij przycisk MODE, gdy wyświetlana jest żądana wartość (wskaźnik), spowoduje to 
zablokowanie wyświetlania tej wartości, kilkakrotne naciśnięcie przycisku MODE spowoduje 
wyświetlenie wartości w sposób ciągły. 

Funkcje 

1. TIME 
Jeśli wskaźnik jest na CZASIE, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować 
wyświetlanie wartości. Wartość przedstawia całkowity czas ćwiczeń. 

2. COUNT  
Jeśli wskaźnik jest na COUNT, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować 
wyświetlanie wartości. Wartość pokazuje liczbę powtórzeń na ćwiczenie. 

3. CALORIE 
Jeśli wskaźnik jest na CALORIE, naciśnij przycisk MODE, aby zablokować 
wyświetlanie wartości. Wartość pokazuje liczbę spalonych kalorii. 

4. REPS/MIN 
Jeśli wskaźnik wskazuje REPS / MIN, naciśnij przycisk MODE, aby 
zablokować wyświetlanie wartości. Wartość przedstawia liczbę powtórzeń 
na minutę. 

5. TOTAL COUNT 
Jeśli wskaźnik jest na TOTAL COUNT, naciśnij przycisk MODE, aby 
zablokować wyświetlanie wartości. Wartość pokazuje liczbę powtórzeń od 
początku treningu. 

6. PULSE 

Jeśli wskaźnik jest w trybie PULSU, naciśnij przycisk MODE, aby 
zablokować wyświetlanie wartości. Wartość przedstawia liczbę uderzeń 
serca na minutę. Połóż dłonie na czujnikach lub użyj klipsa na ucho i 
odczekaj 30 sekund. 

SCAN: Automatycznie wyświetla wartości co 4 sekundy. 
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UŻYTKOWANIE STEPPERA 

Bez względu na to, czy oczekujesz ładnej sylwetki, relaksu, czy poprawy kondycji fizycznej, stepper 
jest urządzeniem aerobowym, z którego możesz szybko korzystać, ponieważ ma pozytywny wpływ na 
układ krążenia. 

W rzeczywistości steppery symulują schodzenie po schodach. Dodatkowo, w porównaniu do 
schodzenia po schodach, nie obciążają stawów i dlatego są bardziej odpowiednie dla osób z nadwagą 
i osób z problemami ze stawami. Ponieważ ciało ma swobodę poruszania się w przestrzeni i w pozycji 
pionowej, są odpowiednie również dla osób, które mają problemy z kręgosłupem i nie lubią na 
przykład statycznej pozycji rowerów treningowych. 

Stepper polega na ustawieniu stóp na dwóch ruchomych podnóżkach, skonfigurowaniu określonych 
funkcji, a następnie przesunięciu ciężaru ciała na przemian z jednej stopy na drugą. Podstawowe 
funkcje, które można ustawić dla niektórych stepperów, to zliczanie kroków, całkowity czas treningu, 
zużycie energii, dystans lub tętno. Te prostsze urządzenia nie zawierają uchwytów i są bardziej 
wymagające pod względem stabilności, ale oczywiście można je również kupić z uchwytami. 

Główne mięśnie zaangażowane w ruch to mięśnie ud (mięśnie czworogłowe i ścięgna podkolanowe), 
mięśnie pośladków, ale także łydki i niektóre mniejsze mięśnie stabilizujące. Jednak zaangażowanie 
poszczególnych grup zależy również od tego, co robisz na stepperze. 

Głębsze ćwiczenia angażują więcej mięśni czworogłowych (mięsień czworogłowy). W płytkich 
ćwiczeniach używa się ścięgien i łydek. 

Ćwicząc na większości rodzajów stepperów, możesz do pewnego stopnia dostosować opór i 
intensywność swojej aktywności do poziomu wydajności, celów lub rodzaju jednostki aerobowej. 
Zadbaj o właściwą postawę i unikaj przesuwania kolan na boki lub do wewnątrz. 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ĆWICZEŃ 

Udany trening rozpoczyna się fazą rozgrzewki, a kończy fazą wyciszenia (relaks). W fazie rozgrzewki 
Twoje mięśnie powinny być przygotowane do intensywnego treningu. Faza wyciszenia powinna 
uchronić organizm przed problemami z mięśniami. Postępuj zgodnie z instrukcjami ćwiczeń 
rozciągających, aby rozgrzać i wyciszyć ciało. 

 

Skłony w przód 

Powoli pochyl się do przodu od talii, rozluźniając plecy i ramiona, gdy 
rozciągasz się w kierunku palców u stóp. Sięgnij jak najdalej i 
przytrzymaj przez 15 sekund. 

 

Mięśnie czworogłowe uda 

Jedną ręką oprzyj się o ścianę. Opuść drugą rękę i chwyć stopę. 
Dociągnij ją do pośladków, nie rozciągaj nadmiernie ud. Przytrzymaj 
przez 30 sekund i powtórz z drugą nogą. 

 

Rozciąganie ścięgien 

Usiądź z wyprostowaną prawą nogą. Oprzyj podeszwę lewej stopy o 
prawą wewnętrzną część uda. Wyciągnij się do palca tak daleko, jak to 
możliwe. Przytrzymaj przez 30-40 sekund. Rozluźnij się, a następnie 
powtórz z wyprostowaną lewą nogą. 

 

Rozciąganie wewnętrznej strony uda 

Usiądź z podeszwami stóp razem z kolanami skierowanymi na 
zewnątrz. Przyciągnij stopy jak najbliżej pachwiny. Delikatnie popchnij 
kolana w kierunku podłogi. Przytrzymaj przez 30-40 sekund. 
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Rozciąganie łydki i ścięgna Achillesa 

Oprzyj się o ścianę z lewą nogą przed prawą i rękami do przodu. 
Trzymaj prawą nogę prosto, a lewą stopę na podłodze; następnie 
zegnij lewą nogę i pochyl się do przodu, kierując biodra w stronę 
ściany. Przytrzymaj, a następnie powtórz po drugiej stronie dla 30-40 
zliczeń. 
 

 

KONSERWACJA 

• Używaj tylko miękkiej szmatki i łagodnego detergentu. 

• Nie czyść części plastikowych środkami ściernymi ani rozpuszczalnikami. 

• Wytrzyj pot po każdym użyciu. 

• Chroń urządzenie przed wilgocią i ekstremalnymi temperaturami. 

• Chroń swoje urządzenie, komputer i konsolę przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych. 

• Regularnie sprawdzaj dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek. 

• Przechowuj w suchym i czystym miejscu z dala od dzieci. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, zutylizuj go 
zgodnie z lokalnymi przepisami i w sposób przyjazny dla środowiska na najbliższym złomowisku. 

Poprzez odpowiednią utylizację chronisz środowisko i źródła naturalne. Ponadto możesz pomóc 
chronić zdrowie ludzkie. Jeśli nie masz pewności co do prawidłowej utylizacji, poproś lokalne władze o 
uniknięcie naruszenia prawa lub sankcji. 

Nie wyrzucaj baterii do śmieci domowych, ale oddaj je do punktu recyklingu. 
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WARUNKI GWARANCJI, ZGŁOSZENIA GWARANCYJNE 

 
Gwarant: 
inSPORTline Polska  
Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko  
NIP: 6090063070, REGON: 260656756 
 
Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu towaru przez klienta. Gwarancja udz ielana jest w 
trzech wariantach:  
1. Gwarancja Domowa - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego do użytku prywatnego, 

nie komercyjnego przez Kupującego będącego konsumentem. (okres gwarancji: 24 miesiące).  
2. Gwarancja Pół-komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, itp. (okres gwarancji: 12 miesięcy).  
3. Gwarancja Komercyjna - Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego w hotelach, spa, 

szkołach, ośrodkach rehabilitacji, klubach fitness oraz siłowniach, itp. (okres gwarancji: 12 
miesięcy). 
 

Brak informacji o wariancie gwarancji, na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie), domyślnie 
oznacza Gwarancje Domową. 
 
Gwarancja obejmuje usunięcie usterek, które w sposób dający się udowodnić wynikają z 
zastosowania wadliwych materiałów lub są wynikiem błędów produkcyjnych.  
Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją i ze 
skręcaniem połączeń śrubowych danego przedmiotu, do których to czynności zobowiązany jest 
Kupujący we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
Dowodem udzielenia gwarancji są niniejsze Warunki gwarancji wraz z oświadczeniem Gwaranta 
zawartym na dowodzie zakupu (fakturze lub paragonie). W celu realizacji uprawnień  z gwarancji 
Kupujący winien okazać warunki gwarancji oraz dowód zakupu (paragon lub fakturę VAT). Gwarancja 
obowiązuje na terenie Polski. 
  
Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:  
 
a) Uszkodzenia mechanicznego, które powstało w transporcie produktu do Kupującego za pomocą 

firm transportowych. 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 podmiot sprzedający oraz sporządzić 
protokół szkody z przewoźnikiem (firmą kurierską/pocztową). W przypadku braku sporządzenia 
protokołu szkody Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez firmy 
kurierskie/pocztowe. 

b) Uszkodzenia i zużycie takich elementów jak: linki, paski, wtyki, gniazdka, przełączniki, przyciski, 
baterie, przewody, elementy gumowe, pedały, uchwyty z gąbki, kółka, łożyska, tapicerka,  rączki 
itp., chyba że ujawniona w tych elementach wada nie jest skutkiem naturalnego zużycia, a 
powstała z przyczyny tkwiącej w tym elemencie. 

c) Drobne, powierzchowne zarysowania, odbarwienia lub spękania powłoki kryjącej. 
d) Używania przez Kupującego, niezgodnych z instrukcją obsługi sprzętu, środków eksploatacyjnych 

lub czyszczących. 
e) Niewłaściwego zabezpieczenie sprzętu przez Kupującego przed działaniem czynników 

zewnętrznych tj. wilgoci, temperatury, kurzu, itp. 
f) Niestosowania przez Kupującego wymaganych (zgodnie z instrukcją obsługi) materiałów 

eksploatacyjnych. 
g) Przeróbek i zmian konstrukcyjnych, dokonywanych przez Kupującego lub inne osoby 

nieuprawnione do tego działania przez Gwaranta. 
h) Normalnego użytkowania (normalne zużycie części eksploatacyjnych). 
i) Uszkodzenia sprzętu na skutek nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie. 
  
W przypadku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Gwarant zapewnia transport i usługę serwisową 
przedmiotu gwarancji.  
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W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący pokrywa koszty ewentualnego 
transportu i usługi serwisowej przedmiotu gwarancji. 
 
W przypadku braku zasadności zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący będzie mógł odebrać 
przekazany przedmiot w siedzibie Gwaranta lub zamówić usługę wysyłki danego przedmiotu na 
własny koszt. 
 
W wyjątkowych przypadkach, aby zdiagnozować usterkę i stwierdzić zasadność zgłoszenia 
reklamacyjnego Gwarant może zażądać przygotowania sprzętu do odbioru. Odbiór ten może być 
dokonany przez firmę spedycyjną, wówczas Kupujący zobowiązany jest przygotować towar w sposób 
bezpieczny do odbioru.  Kupujący wyda przedmiot sprzedaży bez zanieczyszczeń, w opakowaniu 
oryginalnym lub zastępczym pozwalającym na przetransportowanie przedmiotu sprzedaży w stanie 
bezpiecznym. 
  
Gwarant zobowiązany jest ustosunkować się do zgłoszenia gwarancyjnego w terminie do 14 dni. 
Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w najkrótszym możliwym terminie. W wyjątkowych 
przypadkach, gdy naprawa przedmiotu sprzedaży będzie wymagać sprowadzenia niedostępnych w 
Polsce lub nietypowych części z zagranicy, termin może być wydłużony. Kupujący zostanie 
poinformowany o takiej sytuacji drogą mailową lub telefonicznie. 
 
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 i gdy wada przedmiotu sprzedaży jest istotna. Zwrot kwoty zakupu za sprzęt jest 
możliwy jedynie w przypadku braku możliwości naprawy i braku możliwości wymiany na nowy oraz 
gdy wada jest istotna. 
 
Okresowe przeglądy techniczne sprzętu (dotyczy sprzętu przeznaczonego do użytku pół-
komercyjnego oraz komercyjnego) 
 
Po upływie 6 i 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Gwarant zaleca przeprowadzenie przeglądu 
technicznego sprzętu. Wszystkie części, które zostaną wymienione w trakcie okresowego przeglądu 
technicznego, zostaną użyte przez Gwaranta nieodpłatnie w ramach gwarancji ( poza częściami 
zużytymi w trakcie normalnego użytkowania). Kupujący zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów 
przeglądu technicznego i dojazdu do klienta wg. indywidualnej wyceny. 
Wiążącej wyceny dokonuje dział serwisowy Gwaranta. 
 

Zgłoszenia gwarancyjne  
W celu zgłoszenia reklamacyjnego należy przesłać FORMULARZ GWARANCYJNY za pomocą  
strony internetowej Gwaranta www.e-insportline.pl. 
Formularz gwarancyjny powinien zawierać takie informacje jak:  
Imię i Nazwisko / Numer telefonu / Adres / Dowód zakupu / Nazwa produktu / Opis Wady.  
Klient zostanie poinformowany o zakończeniu i wyniku reklamacji przez e-mail lub 
telefonicznie. 
 

 
inSPORTline Polska 

Ciemiętniki 19, 29-120 Kluczewsko 
Telefon:  +48 510 275 999 

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

 

http://www.e-insportline.pl/

