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BATERIE 

UPOZORNĚNÍ 

Informace o nabíječce: 

 

Pouze pro použití v interiéru 

 

Nabíječku nevyhazujte spolu s běžným odpadem, patří do speciálních kontejnerů 

 

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem – nabíječku nerozebírejte 

 

Dvojitá izolace 

 

Informace o baterii: 

 

Nevhazujte do ohně 

 

Nevystavujte baterii teplotám nad 50°C 

 

Nevystavujte baterii nadměrné vlhkosti a nedávejte ji do vody. 

 

Baterii nevyhazujte spolu s běžným odpadem, patří do speciálních kontejnerů 

 

 

Předcházejte úplnému vybití baterie (tzv. do prázdna) – může dojít k jejímu poškození a nelze 

uplatnit záruku. 

Pro prodloužení životnosti nechejte baterii nabíjet po dobu 2 hodin po každé jízdě nebo po 3 

měsících nečinnosti. 

 

DEMONTÁŽ BATERIE Z ELEKTROKOLA 

Modely s baterií na nosiči: 

Vložte klíč do zámku a pro odemknutí baterie otočte klíčem o 180° doleva. Opatrně vysuňte baterii z nosiče. 



3 

 

 

Modely s baterií na sedlové tyči: 

Vložte klíč do zámku a pro odemknutí baterie otočte klíčem o 180° doleva. Vyklopte sedlo pomocí jistící páčky 

umístěné pod sedlem. Uchopte baterii za madlo a opatrně ji vytáhněte z rámu kola. 

 

 

NABÍJENÍ BATERIE 

Motor elektrokola je napájen Li-Ion baterií. Oproti jiným typům baterií nepodléhají baterie Lithium-Ion tzv. 

paměťovému efektu a lze je nabíjet, i když nejsou kompletně vybité. 

Maximální kapacita baterie je obvykle dosažena po několika nabíjecích cyklech.  

Doba prvního nabíjení baterie by měla být přibližně 12 hodin. 

 Připojte nabíječku k baterii. Zdířka pro nabíjecí kabel se nachází na pravé straně baterie a u některých 

modelů je chráněna gumovou krytkou. 

 

 Ihned po připojení nabíječky se zahájí nabíjení baterie. Během nabíjení bude na nabíječce LED 

indikátor svítit červeně, tzn. baterie se nabíjí. Po nabití baterie se LED indikátor rozsvítí zeleně. 
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 Po dokončení nabíjení nejdříve odpojte nabíječku z elektrické sítě a až poté z baterie. 

 

Pokud se LED indikátor nerozsvítí červeně, může to být zapříčiněno přehřátím baterie. 

V tomto případě nechejte před připojením nabíječky baterii vychladnout. 

 

Baterie je vybavena indikátorem průběhu nabíjení. Po stisknutí červeného tlačítka (POWER) můžete 

zkontrolovat aktuální průběh nabíjení.  

5 LED = baterie je nabita na 100% své kapacity 

3 LED = nabíjení je dokončeno ze 70-40%. 

1 LED = nabíjení je dokončeno z 0-40%. 

 

 

Pokud se nerozsvítí žádná LED dioda, znamená to, že je baterie kompletně vybita a je 

potřeba ji před použitím nabít. 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 Při propojení kladného a záporného pólu baterie hrozí riziko zkratu. 

 Baterie je vybavena ochranou proti vlhkosti a lze ji používat za mírného deště. Přesto byste měli 

předcházet přímému kontaktu s vodou. 

 Jelikož je elektřina tzv. čistou energií, nemá jízda na elektrokole žádný negativní dopad na životní 

prostředí.  

 Při nižších teplotách prostředí stoupá životnost baterie. 

 Standardně se životnost baterie pohybuje okolo 1000 nabíjecích cyklů. Časem a častým používáním 

postupně ztrácí baterie svou výdrž a po určitém čase může ztratit svou kapacitu úplně. 

 Nevystavujte baterii vysokým teplotám (nad 50°C). Chraňte ji před přímým slunečním zářením a 

nedávejte ji do blízkosti zdrojů tepla. 

 Nesnažte se baterii rozebírat. V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na prodejce. 

 Baterii skladujte na stinném, chladném a suchém místě. 

 K nabíjení baterie používejte pouze originální dodanou nabíječku. 

* Za běžnou teplotu se považuje 25°C. Obecně platí, že při překročení této teploty o 1°C se sníží výdrž 

baterie o 1%. 

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 

 Přečtěte si celý manuál a dodržujte všechny uvedené pokyny. 

 K nabíjení baterie používejte pouze originální nabíječku. 

 K napájení elektrokola používejte pouze originální baterii. 
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 Při nesprávném používání elektrokola můžete ohrozit bezpečnost svou i okolních osob. Za jakékoliv 

škody na zdraví či majetku způsobené nesprávným použitím výrobku neneseme žádnou zodpovědnost. 

 Chraňte nabíječku a vnitřní elektroniku baterie před nečistotami a vodou.  

 

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  

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. 
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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:  

1.  



 

UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL – SK 

Náhradné batérie k elektrobicyklom 
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BATÉRIA 

UPOZORNENIE 

Informácie o nabíjačke: 

 

Len pre použitie v interiéri. 

 

Nabíjačku nevyhadzujte spolu s bežným odpadom, patrí do špeciálnych kontajnerov. 

 

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom - nabíjačku nerozoberajte. 

 

Dvojitá izolácia. 

 

Informácie o batérii: 

 

Nevhadzujte do ohňa. 

 

Nevystavujte batériu teplotám nad 50° C. 

 

Nevystavujte batériu nadmernej vlhkosti a nedávajte ju do vody. 

 

Batériu nevyhadzujte spolu s bežným odpadom, patrí do špeciálnych kontajnerov. 

 

 

Predchádzajte úplnému vybitiu batérie (tzv. do prázdna) - môže dôjsť k jej poškodeniu a nemožno 

uplatniť záruku. 

Pre predĺženie životnosti nechajte batériu nabíjať po dobu 2 hodín po každej jazde alebo po 3 

mesiacoch nečinnosti. 

 

DEMONTÁŽ BATÉRIE Z ELEKTROBICYKLOV 

Modely s batériou na nosiči: 

Vložte kľúč do zámku a pre odomknutie batérie otočte kľúčom o 180° doľava. Opatrne vysuňte batériu z nosiča. 
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Modely s batériou na sedlovej tyči: 

Vložte kľúč do zámku a pre odomknutie batérie otočte kľúčom o 180 ° doľava. Vyklopte sedlo pomocou istiacej 

páčky umiestnenej pod sedlom. Uchopte batériu za madlo a opatrne ju vytiahnite z rámu bicykla. 

 

NABÍJANIE BATÉRIE 

Motor elektrobicykla je napájaný Li-Ion batériou. Oproti iným typom batérií nepodliehajú batérie Lithium-Ion 

tzv. pamäťovému efektu a možno ich nabíjať, aj keď nie sú kompletne vybité. 

Maximálna kapacita batérie je zvyčajne dosiahnutá po niekoľkých nabíjacích cykloch.  

Doba prvého nabíjania batérie by mala byť približne 12 hodín. 

 Pripojte nabíjačku k batérii. Vstup pre nabíjací kábel sa nachádza na pravej strane batérie a u niektorých 

modelov je chránená gumovou krytkou. 

 

 Ihneď po pripojení nabíjačky sa začne nabíjanie batérie. Počas nabíjania bude na nabíjačke LED 

indikátor svietiť na červeno, tzn. batéria sa nabíja. Po nabití batérie sa LED indikátor rozsvieti na 

zeleno. 

 Po dokončení nabíjania najskôr odpojte nabíjačku z elektrickej siete a až potom z batérie. 
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Ak sa LED indikátor nerozsvieti na červeno, môže to byť zapríčinené prehriatím batérie. V 

tomto prípade nechajte pred pripojením nabíjačky batériu vychladnúť. 

 

Batéria je vybavená indikátorom priebehu nabíjania. Po stlačení červeného tlačidla (POWER) môžete 

skontrolovať aktuálny priebeh nabíjania.  

5 LED = batéria je nabitá na 100% svojej kapacity 

3 LED = nabíjanie je dokončené na 70-40%. 

1 LED = nabíjanie je dokončené na 0-40%. 

 

 

Ak sa nerozsvieti žiadna LED dióda, znamená to, že je batéria kompletne vybitá a je 

potrebné ju pred použitím nabiť. 

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE 

 Pri prepojení kladného a záporného pólu batérie hrozí riziko skratu. 

 Batéria je vybavená ochranou proti vlhkosti a možno ju používať za mierneho dažďa. Napriek tomu by 

ste mali predchádzať priamemu kontaktu s vodou. 

 Keďže je elektrina tzv. čistou energiou, nemá jazda na elektrobicykli žiadny negatívny vplyv na životné 

prostredie.  

 Pri nižších teplotách prostredia stúpa životnosť batérie. 

 Štandardne sa životnosť batérie pohybuje okolo 1000 nabíjacích cyklov. Časom a častým používaním 

postupne stráca batéria svoju výdrž a po určitom čase môže stratiť svoju kapacitu úplne. 

 Nevystavujte batériu vysokým teplotám (nad 50° C). Chráňte ju pred priamym slnečným žiarením a 

nedávajte ju do blízkosti zdrojov tepla. 

 Nesnažte sa batériu rozoberať. V prípade akýchkoľvek problémov sa obráťte na predajcu. 

 Batériu skladujte na tienistom, chladnom a suchom mieste. 

 Na nabíjanie batérie používajte iba originálne dodanú nabíjačku. 

* Za bežnú teplotu sa považuje 25° C. Všeobecne platí, že pri prekročení tejto teploty o 1° C sa zníži 

výdrž batérie o 1%. 

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 

 Prečítajte si celý manuál a dodržiavajte všetky uvedené pokyny. 

 Na nabíjanie batérie používajte iba originálnu nabíjačku. 

 Na napájanie elektrobicykla používajte len originálnu batériu. 

 Pri nesprávnom používaní elektrobicykla môžete ohroziť bezpečnosť svoju i okolitých osôb. Za 

akékoľvek škody na zdraví či majetku spôsobené nesprávnym použitím výrobku nenesieme žiadnu 

zodpovednosť. 
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 Chráňte nabíjačku a vnútornú elektroniku batérie pred nečistotami a vodou.  

 

ZÁRUČNÉ PODMIENKY, REKLAMÁCIE 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov 

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok upravujú podmienky a rozsah záruky poskytované 

predávajúcim na tovar dodávaný kupujúcemu, takisto aj postup pri vybavovaní reklamačných nárokov 

uplatnených kupujúcim na dodaný tovar. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z., Občiansky zákonník  č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, 

podľa § 422 až § 442 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, a Zákona o ochrane 

spotrebiteľa č 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, a to aj vo veciach týmito záručnými podmienkami a 

reklamačným poriadkom nespomenutých. 

Predávajúcim je spoločnosť inSPORTline s.r.o. so sídlom Elektičná 6471, 911 01 Trenčín, 

IČO 36311723, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd Sro, vložka č. 11888/R. 

Adresa predajní:  

 inSPORTline s.r.o., Elektičná 6471, 911 01 Trenčín , +421 917 864 593, predajnatn@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Račianska 184/B, 831 54 Bratislava (Rača), +421 917 866 623, 

predajnaba@insportline.sk 

 Stores inSPORTline SK s.r.o., Trieda generála Ludvíka Svobodu 6/A, 040 22 Košice (Furča), +421 917 

866 622, predajnake@insportline.sk 

Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom 

nie je. 

„Kupujúci spotrebiteľ“ alebo len „spotrebiteľ“ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci 

svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.  

„Kupujúcí, ktorý nie je „spotrebiteľ“, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom 

svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi rámcovou kúpnou zmluvou a 

obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a obchodným zákonníkom.  

Tieto záručné podmienky a reklamačný poriadok sú nevyhnutnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej 

medzi predávajúcim a kupujúcim. Záručné podmienky a reklamačný poriadok sú platné a záväzné, pokiaľ v 

kúpnej zmluve alebo v dodatku v tejto zmluvy alebo inej písomnej dohode nebude stranami dohodnuté inak.  

Záručné podmienky a záručná doba 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, u označených fitness modelov s 

kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR bude poskytovaná záručná lehota 60 mesiacov na rám a na ostatné 

komponenty 24 mesiacov. Zákonná dĺžka záruky poskytovaná spotrebiteľovi nie je týmto dotknutá. 

Zárukou za akosť preberá predávajúci záväzok, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý pre použitie k 

obvyklému, príp. zmluvnému účelu a že si zachová obvyklé, príp. zmluvné vlastnosti. 

Predávajúci poskytuje na tento výrobok nasledujúcu záruku: 

a) záruka fitness zariadenie na rám vyrobený z ocele pre prvého majiteľa je 60 mesiacov odo dňa predaja 

zákazníkovi s kúpnou hodnotou vyššou ako 159,60 EUR s DPH. 

b) záruka na riadiacu jednotku a elektrozariadenie  pre prvého majiteľa je 24 mesiacov odo dňa predaja 

zákazníkovi. 

c) záruka na ostatné diely je 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi. 

Záručné podmienky sa nevzťahujú na závady vzniknuté: 

 zavinením používateľa t.j. poškodenie výrobku, nedostatočným zasunutím sedlovej tyče do rámu, 

nedostatočným utiahnutím pedálov v kľukách a kľúk k stredovej osi 

 nesprávnou montážou 

 neodbornou repasiou 

 nesprávnou údržbou 

 mechanickým poškodením 

 opotrebením dielov pri bežnom používaní (napr. gumové a plastové časti, pohyblivé    mechanizmy, 

atď.) 

mailto:predajnatn@insportline.sk
mailto:predajnaba@insportline.sk
mailto:predajnake@insportline.sk
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 neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou 

 neodbornými zásahmi 

 nesprávnym zaobchádzaním alebo nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, 

pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo 

rozmermi.  

 nesprávnym použitím tovaru, ktorý je v rozpore s kategorizáciou produktu (HC, HA – na domáce 

použitie: SC, S – na komerčné použitie) 

Upozornenie: 

1) v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo chybným 

materiálom výrobku tak, aby vec mohla byť riadne používaná. 

2) reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s presným popisom o chybe a potvrdeným dokladom o 

zakúpení. 

3) záruka sa uplatňujte u výrobcu: inSPORTline s.r.o., Elektičná 6471, 911 01 Trenčín, v predajni v ktorej 

ste tovar zakúpili alebo u organizácie, v ktorej bol výrobok zakúpený. 

Reklamačný poriadok – reklamácia tovaru 

Kupujúci je povinný tovar, dodaný predávajúcim skontrolovať čo najskôr po prechode nebezpečia škody na 

tovar, resp. po jeho dodaní. Prehliadku musí kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky závady, ktoré je možné pri 

primeranej odbornej prehliadke zistiť. 

Pri reklamácii tovaru je kupujúci povinný na žiadosť predávajúceho preukázať nákup a oprávnenosť reklamácie 

faktúrou alebo dodacím listom s uvedeným výrobným (sériovým) číslom, prípadne tými istými dokladmi bez 

sériového čísla. Ak nepreukáže kupujúci oprávnenosť reklamácie týmito dokladmi, má predávajúci právo 

reklamáciu odmietnuť.  

Pokiaľ kupujúci oznámi závadu, na ktorú sa nevzťahuje záruka (napr. neboli splnené podmienky záruky, závada 

bola nahlásená omylom apod.), je predávajúci oprávnený požadovať plnú úhradu nákladov, ktoré vznikli v 

súvislosti s odstraňovaním závady takto oznámenej kupujúci. Kalkulácia servisného zásahu bude v tomto 

prípade vychádzať z platného cenníku pracovných výkonov a nákladov na dopravu.  

Pokiaľ predávajúci zistí (testovaním), že reklamovaný výrobok nie je vadný, považuje sa reklamácia za 

neoprávnenú. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s 

neoprávnenou reklamáciou.  

V prípade, že kupujúci reklamuje závady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka podľa platných záručných 

podmienok predávajúceho, vykoná predávajúci odstránenie závady formou opravy, prípadne výmeny vadného 

dielu alebo zariadenia za bezporuchové. Predávajúci je so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať výmenou za 

vadný tovar iný tovar plne funkčne kompatibilný, ale minimálne rovnakých alebo lepších technických 

parametrov. Voľba ohľadne spôsobu vybavenia reklamácie podľa tohto odstavca náleží predávajúcemu.  

Predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 kalendárnych dní od doručení vadného tovaru, pokiaľ nebude 

dohodnutá dlhšia lehota. Za deň vybavenia sa považuje deň, kedy bol opravený alebo vymenený tovar prebraný 

kupujúcim. Ak nie je predávajúci s ohľadom na charakter vady schopný vybaviť reklamáciu v uvedenej lehote, 

dohodne s kupujúcim náhradné  riešenie. Pokiaľ k takej dohode nedôjde, je predávajúci povinný poskytnúť 

kupujúcemu finančnú náhradu formou dobropisu.  
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