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INFORMACJE OGÓLNE 

Bezpieczeństwo 

Użytkownicy tego produktu powinni mieć świadomość, że pływanie na paddleboardzie jest 
niebezpieczne i może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć. Zawsze postępuj zgodnie z 
lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz korzystaj z produktu mądrze. 

• Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi. 

• Ten produkt nie jest przeznaczony do celów ratunkowych. 

• Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. 

• Zawsze noś kamizelkę ratunkową (w odpowiednim rozmiarze) zgodną z lokalnymi przepisami, 
takimi jak: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (typ III) i inne. 

• Ten produkt nie jest przeznaczony do holowania statkiem ani w inny sposób. 

• Używaj paddleboardu tylko w wodzie i unikaj unoszącego się brudu i przeszkód. 

• Nie używaj paddbeboardu na wysokich falach. 

• Uważaj na obszarach klifowych. Nie używaj paddleboardu w kataraktach. 

• Nie pływaj na produkcie przy silnym wietrze, otwartej wodzie, silnych prądach lub 
niebezpiecznych falach. 

• Nie wskakuj na głowę do wody z paddleboardu. 

• Do korzystania z produktu wymagane jest doświadczenie i sprawność fizyczna. 

• Produkt przeznaczony wyłącznie dla wprawnych pływaków. 

• Nie przeceniaj swoich możliwości ani nie lekceważ skutków natury. 

• Nigdy nie wypływaj samemu i nie przeciążaj paddleboardu. 

• Nigdy nie zostawiaj paddleboardu bez nadzoru w wodzie lub w jej pobliżu. 

• Uważaj na zmieniające się warunki pogodowe. 

• Miej świadomość ograniczeń swoich możliwości i nie podejmuj ryzyka. 

• Wystartuj z paddleboardem na plaży w silnym słońcu. 

• Zawsze sprawdzaj warunki pogodowe z lokalnymi odpowiedzialnymi organizacjami. 

• Przed użyciem produktu nie należy spożywać alkoholu ani narkotyków. 

• Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów i praw. 

Wybór kamizelki ratunkowej 

 

Kamizelka ratunkowa: wolna woda, ekstremalne warunki, specjalny 
sprzęt ochronny i ciężki sprzęt. 

 

Wolna woda, trudne warunki pogodowe. 

 

Woda kryta, lekki sprzęt. 
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Zwiększona pływalność: tylko dla pływaków, dostęp do dna pod wodą, 
pomoc dłoni, ograniczona ochrona przed utonięciem, to nie jest 
kamizelka ratunkowa. 

Nośność 

Nie przekraczać obciążenia 100 kg lub jednej osoby.  

JAK OBSŁUGIWAĆ PADDLEBOARD  

(Stojąc, przy pomocy standardowego wiosła do paddleboardu) 

• Stań w wygodnej pozycji, z rozstawionymi nogami, tak aby były lekko ugięte w ramionach i 
kolanach. Trzymaj ramiona prosto i patrz przed siebie. 

• Chwyć za wiosło. Jedną ręką przytrzymaj górny koniec wiosła dłońmi do dołu, a drugą połóż 
około 60 cm niżej. Wiosłuje do przodu i ma lekko zgięte ręce. 

• Jeśli chcesz skręcić w lewo, wiosłuj po prawej stronie paddleboardu. Jeśli chcesz skręcić w 
prawo, wiosłuj w lewo. 

Kiedy nadmuchujesz paddleboard po raz pierwszy, zrób to w temperaturze pokojowej - materiał PVC 
będzie miękki, a paddleboard będzie łatwiejszy w montażu. Jeśli produkt był przechowywany w 
temperaturze poniżej 0 ° C, przed nadmuchaniem pozostaw go w pomieszczeniu o temperaturze 20 ° 
C na 12 godzin. Padleboard pompujesz pompką wysokociśnieniową, która jest częścią wyposażenia 
zestawu. Ta pompa ma adapter, który jest kompatybilny z zaworem do napełniania. 

UWAGA! Użycie sprężarki powietrza spowoduje uszkodzenie produktu i automatycznie unieważni 
gwarancję. 

Pompowanie paddleboardu 

Obsługa zaworu: Zawór do napełniania / opróżniania znajduje się z tyłu paddleboardu. Podczas 
pompowania zawór musi być zamknięty. Sprawdź, czy środkowy trzpień zaworu znajduje się w pozycji 
„do góry”. Jeśli trzpień zaworu jest „na dole”, wciśnij go i obróć w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, aż zatrzaśnie się w pozycji zamkniętej. Po nadmuchaniu paddleboardu zatkaj 
zawór nasadką ochronną. Zapobiegnie to przypadkowemu wyciekowi powietrza z zaworu lub wnikaniu 
jakichkolwiek cząstek do zaworu i wewnętrznej komory powietrznej. 

Procedura inflacyjna 

1. Sprawdź, czy kołek środkowy zaworu znajduje się w prawidłowej pozycji i jest zablokowany. 

2. Upewnij się, że wąż pompy jest podłączony do nadmuchiwanego portu uchwytu. 

3. Podłącz nasadkę węża do zaworu. 

4. Pompuj powietrze, przesuwając uchwyt pompy w górę i w dół. 

5. Przymocuj płetwy do paddleboardu. 

Mocowanie płetw 

Płetwy można przymocować przed lub po nadmuchaniu paddleboardu. Płetwę umieszcza się na 
uchwycie i mocuje (ręczną) śrubą. Niektóre paddleboardy są wyposażone w dłuższe uchwyty. W tym 
przypadku płetwa jest dostarczana z oddzielną śrubą i nakrętką, za pomocą których jest 
przymocowana do uchwytu. 
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1. Umieść płetwę z tyłu uchwytu. 

2. Opuść płetwę do tyłu i popchnij przód w kierunku uchwytu. 

3. Dokręć śrubę (ręczną), aby zamocować płetwę. 

Wskazówki i środki ostrożności podczas pompowania 

• Paddleboard można nadmuchać za pomocą dostarczonej pompki ręcznej lub elektrycznej 
pompki powietrznej. Pompa elektryczna pompuje paddleboard przy średnim ciśnieniu, ale aby 
uzyskać wymagane ciśnienie 18-20 PSI, musisz użyć pompki ręcznej. 

• Nie używaj sprężarki powietrza do nadmuchiwania. Kompresor wytwarza zbyt duże ciśnienie i 
uszkadza paddleboard. Wszelkie uszkodzenia spowodowane nadmiernym ciśnieniem na 
paddleboardzie za pomocą sprężarki powietrza nie są objęte gwarancją. 

• Zawsze sprawdzaj ciśnienie w paddleboardzie przed użyciem. Komora powietrzna z czasem 
traci powietrze. 

• Pozostaw napompowany paddleboard na 24 godziny, aby upewnić się, że jest szczelny. Jeśli 
zauważysz gwałtowny spadek ciśnienia, postępuj zgodnie z instrukcjami wykrywania wycieku 
powietrza w części dotyczącej napraw. 

• Nie wywieraj nacisku na paddleboard. Wystarczające jest maksymalne ciśnienie 18-20 PSI. 

• Nie zostawiaj całkowicie napompowango paddleboardu na słońcu zbyt długo. Jeśli chcesz 
zostawić go na słońcu lub w gorącym środowisku, częściowo go osusz. Przed użyciem 
przedmuchaj go do wymaganej pojemności. Temperatura wody może również spowodować 
niewielki spadek ciśnienia w paddleboardzie. Dlatego zaleca się pozostawienie paddleboardu 
w wodzie na kilka minut, aby materiał zaadaptował się do środowiska, a następnie 
sprawdzenie ciśnienia w komorze powietrznej. Powinieneś mieć przy sobie pompkę 
manometryczną, aby w razie potrzeby wdmuchać powietrze do komory. 

• Regularnie sprawdzaj ciśnienie za pomocą dołączonego manometru. 

OSTRZEŻENIE! Jeśli zostawisz paddleboard na słońcu przez dłuższy czas, sprawdź ciśnienie i lekko 
go przedmuchaj, aby zapobiec rozciągnięciu się materiału. Temperatura otoczenia wpływa na 
ciśnienie wewnętrzne paddleboardu: zmiana temperatury o 1 ° C spowoduje zmianę ciśnienia o 0,06 
PSI (+/- mBar). 

Wypompowanie powietrza 

1. Usuń wodę i wszelkie zanieczyszczenia z okolic zaworu przed otwarciem pokrywy zaworu. 

2. Ściśnij trzpień zaworu i upuść powietrze z padleboardu. Gdy tylko zacznie uciekać powietrze, 
wciśnij kołek z pełną siłą i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji otwartej. 

3. Zdejmij płetwy. Pozostaw zawór otwarty i obróć paddleboard w jego kierunku. 

4. Po wypuszczeniu powietrza zamknij zawór, aby zapobiec przedostawaniu się do niego wilgoci 
i brudu. 
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5. Zawiąż ciasno zwinięty paddleboard za pomocą dostarczonej taśmy. 

6. Nigdy nie zostawiaj mokrego paddleboardu w torbie dłużej niż jeden do dwóch dni. Rozpakuj 
go jak najszybciej i pozostaw do wyschnięcia. 

7. Do czyszczenia paddleboardu użyj świeżej wody. Odporne plamy można usunąć delikatnym 
środkiem czyszczącym. 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE 

Nie przechowuj paddleboardu na słońcu lub w niekorzystnych warunkach. 

• Przed przechowywaniem spryskać paddleboard świeżą wodą i pozostawić do całkowitego 
wyschnięcia, aby zapobiec powstawaniu pleśni. 

• Do mycia nie używaj agresywnych chemicznych środków czyszczących. 

• Uporczywe plamy można usunąć łagodnym detergentem. 

• Możesz przechowywać paddleboard w stanie napompowanym. 

• Jeśli przechowujesz paddleboard na zewnątrz, nie zostawiaj go na ziemi i chroń przed 
naturalnym działaniem żagla. 

• Nie zalecamy wieszania paddleboardu. 

• Nie przechowuj paddleboardu w ekstremalnych temperaturach. 

• Przechowuj paddleboard w suchym i czystym miejscu. 

Jeśli kiedykolwiek zajdzie potrzeba zaklejenia paddleboardu, użyj łatek i kleju dostarczonych wraz z 
produktem.  

Instrukcje dotyczące wykrywania i naprawy wycieków powietrza 

Twój nowy paddleboard jest wykonany z wytrzymałego PVC. Jeśli ten rozerwie się lub przebije, 
bardzo łatwo jest naprawić PCV za pomocą zestawu naprawczego dostarczonego z produktem. 
Przeczytaj poniższe akapity, aby dowiedzieć się, jak wykryć miejsce wycieku powietrza i być w stanie 
prawidłowo naprawić paddleboard.  

Wykrywanie wycieków powietrza 

Jeśli ciśnienie w paddleboardzie spada, a nie jest to spowodowane niższą temperaturą, należy 
sprawdzić, czy nie ma wycieku powietrza. Zacznij od zaworu do napełniania. Aby wykryć wycieki 
powietrza, zalecamy użycie wody zmieszanej z mydłem w sprayu. Rozpylić mieszaninę wokół zaworu. 
Jeśli widzisz pęcherzyki, sprawdź, czy zawór jest osadzony i czy wkładka zaworu jest szczelna. 
Upewnij się również, że trzpień zaworu znajduje się we właściwej pozycji i że w zaworze nie ma 
brudu, który mógłby uniemożliwić zablokowanie kołka. Jeśli problem będzie się powtarzał, musisz 
zaopatrzyć się w nowy zawór. Zawór można dokręcić lub zdjąć i zastąpić kluczem do zaworów 
dołączonym do zestawu. 

Jeśli powietrze wydostaje się z paddleboardu spoza obszaru zaworów, prawdopodobnie znajduje się 
w nim mniejszy otwór. Małe otwory można łatwo uszczelnić. Spryskaj mieszaninę mydła i wody na 
całym paddleboardzie i poszukaj bąbelków. Zwróć uwagę na lokalizację pęknięć. Jeśli pęcherzyki się 
nie pojawią, napompuj paddleboard do maksymalnej pojemności i spróbuj wykryć miejsce wycieku 
powietrza, nasłuchując syczenia. 

Naprawy wycieków powietrza 

Małe pęknięcia można naprawić za pomocą dostarczonego zestawu naprawczego. (Uwaga: w 
zestawie znajduje się klej do PCV). Należy pamiętać, że naprawa zakończy się sukcesem tylko wtedy, 
gdy zostaną spełnione następujące warunki: wilgotność poniżej 60% i temperatura od 18 ° C do 25 ° 
C. Nie wykonuj napraw podczas deszczu lub bezpośredniego nasłonecznienia. 

Upewnij się, że paddleboard jest w pełni napompowany i leży płasko na ziemi. 
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1. Wytnij okrągły kawałek łaty o około 5 cm większy niż uszkodzony obszar. 

2. Odtłuść uszkodzony obszar i spód plastra środkiem czyszczącym na bazie alkoholu i 
pozostaw do wyschnięcia na 5 minut. 

3. Nałóż 3 cienkie warstwy kleju na plaster i uszkodzony obszar i pozostaw do wyschnięcia na 5 
minut, aż klej uzyska tłustą konsystencję. 

4. Gdy trzecia warstwa kleju dostatecznie wyschnie, przyłóż plaster bez naciskania i dostosuj 
jego położenie według potrzeb. Pozbądź się bąbelków, wygładzając plaster zaokrąglonym 
przedmiotem, takim jak łyżka. Zacznij od środka łaty i idź do krawędzi. Zmyj nadmiar kleju 
rozpuszczalnikiem. Pozostaw do wyschnięcia na 12 godzin. 

OSTRZEŻENIE! Wykonuj naprawy w dobrze wentylowanym miejscu. Nie wdychaj oparów kleju i 
uważaj, aby nie połknąć kleju. Twoje oczy i skóra nie powinny mieć kontaktu z klejem. Wszystkie 
substancje (klej, rozpuszczalnik itp.) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. 

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 

Ogólne ostrzeżenia 

1. Paddleboarding to niebezpieczny sport. Podczas użytkowania produktu użytkownik jest 
narażony na nieprzewidziane niebezpieczeństwa i zagrożenia. 

2. Zawsze obchodź się z paddleboardem z najwyższą ostrożnością. Nigdy nie zachowuj się 
nieodpowiedzialnie. Niewłaściwe obchodzenie się z produktem może spowodować poważne 
obrażenia lub śmierć. 

3. Paddleboardu używaj tylko wtedy, gdy jesteś w dobrej kondycji fizycznej i potrafisz pływać. 

4. Jesteś odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych wokół siebie. 

5. Jeśli masz mniej niż 18 lat, twój prawny opiekun jest zobowiązany do przeczytania tych 
zawiadomień. Nie używaj tego produktu poza zasięgiem wzroku osoby dorosłej. 

6. Nie używaj tego produktu, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lekarstw. 

Ważne zasady bezpieczeństwa 

1. Przed użyciem tego produktu użytkownik powinien wziąć lekcje w licencjonowanym miejscu 
pracy. Ten produkt nie powinien być używany przez osoby, które nie są zaznajomione z 
obsługą padleboardów. 

2. Zawsze noś kamizelkę ratunkową (w odpowiednim rozmiarze) zgodną z lokalnymi przepisami, 
takimi jak: ISO, CE, CCGA, DOT, USCG (typ III) i inne. Ten produkt nie jest osobistym 
urządzeniem unoszącym na wodzie. 

3. Zawsze korzystaj z produktu z doświadczonym partnerem. 

Warunki pogodowe i lokalizacje 

1. Zawsze przestrzegaj lokalnych praw i przepisów. 

2. Nigdy nie używaj tego produktu na wietrze na otwartej wodzie. 

3. Nigdy nie używaj tego produktu przy wietrze większym niż 5 m / s (10 węzłów). Używanie 
paddleboardu na wietrze może spowodować poważne obrażenia lub śmierć. 

4. Ostrożnie obchodź się z produktem. Jeśli używasz paddleboard przy wietrznej pogodzie, 
możesz zranić siebie i innych. 

5. Nigdy nie używaj paddleboadru podczas burzy. 

6. Nigdy nie używaj paddleboardu w warunkach, które są nieproporcjonalne do twoich 
możliwości (np .: wysokie fale, silne prądy lub katarakty). 

7. Nigdy nie zbliżaj się do łodzi lub innych pojazdów wodnych na paddleboardzie. 
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8. Nigdy nie używaj paddleboardu na zatłoczonych plażach i wodach, na których jest wielu 
pływaków. 

OCHRONA ŚRODOWISKA 

Po wygaśnięciu żywotności produktu lub jeśli ewentualna naprawa jest nieopłacalna, należy go 
zutylizować 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 
więcej informacji, aby uniknąć naruszenia prawa lub sankcji. 

Nie wyrzucaj baterii do odpadów domowych, ale przekaż je do miejsca recyklingu. 

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 udzielana 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. 
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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.  
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/

