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Před prvním použitím tohoto výrobku si přečtěte celý manuál. 

Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu či fyzicky náročnou aktivitou se poraďte 
s lékařem. 

VAROVÁNÍ: Nosnost lehátka: 120 kg (220lb) 

VAROVÁNÍ: Obsah balení není vhodný pro děti mladší 3 let. Balení obsahuje drobné díly, u 
kterých hrozí riziko vdechnutí. 

Na výrobku může v jednu chvíli cvičit pouze jedna osoba.  

MONTÁŽ MUSÍ PROVÁDĚT DOSPĚLÁ OSOBA. 

ÚVOD 

Pro naši společnost je velice důležité, aby byli všichni naši zákazníci s nákupem spokojeni. Po 
obdržení zásilky prosím zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly. Pokud některý z komponentů 
chybí nebo je poškozen, rádi vám daný díl ihned dodáme / vyměníme. V případě požadavku na 
výměnu dílu nám prosím zašlete jeho fotografii, abychom mohli závadu posoudit. V případě 
jakýchkoliv problémů či dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

VAROVÁNÍ: Ačkoliv se snažíme zajistit maximální stupeň bezpečnosti všech našich výrobků, riziko 
vzniku úrazu nelze nikdy zcela vyloučit. Uživatel přebírá veškerá rizika vyvstávající z používání tohoto 
výrobku.  

DŮLEŽITÉ INFORMACE 

• Přečtěte si všechny instrukce v tomto manuálu a manuál si uschovejte pro případ další 
potřeby.  

• Dbejte, aby byla montáž provedena dle pokynů v tomto manuálu.  

• Tento manuál je koncipován tak, aby vám pomohl s montáží, nastavením, údržbou a 
používáním tohoto výrobku. Dále obsahuje důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a 
správného používání výrobku. 

• Než začnete inverzní lavici používat, poraďte se se svým obvodním lékařem nebo jiným 
zdravotnickým pracovníkem. Lavici nepoužívejte, pokud trpíte některou z následujících 
indispozic: extrémní obezita, glaukom, odchlípení sítnice, zánět spojivek, potvrzené či 
nepotvrzené těhotenství, poranění páteře, mozková skleróza, otoky kloubů, ušní 
infekce, vysoký krevní tlak, hypertenze, nedávno prodělaná cévní mozková příhoda či 
tranzitorní ischemická ataka, problémy se srdcem či oběhovou soustavou, brániční či 
břišní kýla, oslabení kostí, osteoporóza, v případě chirurgických ortopedických 
implantátů či protéz, nebo v případě užívání antikoagulantů či aspirinu. 

• V případě jakýchkoliv zdravotních potíží jako např. návaly tlaku, bolest, slabost či závrať 
cvičení okamžitě ukončete.     

• Do výchozí pozice se vždy vracejte pomalu. Při příliš rychlém překlopení mohou nastat 
závratě či nevolnost.  

• Lavici vždy umístěte na pevný, rovný povrch. Doporučujeme použití ochranné podložky.  

• Není-li lavice používána, musí být bezpečnostní kolík řádně zajištěn. 

• Před každým použitím zkontrolujte, že jsou všechny jistící kolíky správně nastaveny.  

• Bezpečností řemínek musí být vždy zapnutý, a to i v případě, že není lavice aktuálně 
používána. 

• V blízkosti lavice se nesmí pohybovat děti. Lavici mohou používat pouze dospělí, kteří jsou 
obeznámeni s instrukcemi v tomto manuálu. 

• Nikdy neumisťujte lavici na místě, ke kterému mají volný přístup děti nebo jiné osoby, které 
nejsou obeznámeny se správným používáním inverzní lavice.  
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• Stupnice znázorněná na výškově stavitelné tyči je pouze orientační. Délku této centrální tyče 
je vždy třeba uzpůsobit vaší postavě a tělesné hmotnosti. Dokud nenajdete správné nastavení 
centrální tyče, měli byste být pod dohledem další osoby.  

• Než se začnete naklápět o více než 30°, musíte si být jisti, jak bude lavice reagovat na pohyby 
vašich rukou a přenos tělesné váhy. Dokud se nenaučíte bezpečně ovládat tento model 
inverzního stolu, měla by vám asistovat další osoba, a to i v případě, že máte s inverzní lavicí 
již zkušenosti.  

• Nepřekračujte doporučený maximální váhový limit 100kg (220lb). 

• Tento produkt je určen pro domácí využití, nikoliv pro komerční účely.  

• Před každým použitím lavici zkontrolujte – ujistěte se, že jsou všechny matice a šrouby řádně 
zajištěny; opotřebený, poškozený či chybějící díl nahraďte novým dílem.  

• Z bezpečnostních důvodů si před nastoupením na inverzní lavici sundejte volné oblečení, 
spony a šperky včetně prstenů, řetízků, broží apod.  

• Pro trénink na inverzní lavici doporučujeme používat sportovní oděv. Před inverzí na lavici si 
vyprázdněte kapsy. 

• Před zahájením jakéhokoliv cvičebního programu se obraťte na lékaře, aby posoudil váš 
aktuální zdravotní stav a doporučil vám vhodný program s ohledem na váš věk a tělesnou 
kondici. 

• Pokud pociťujete bolest nebo tlak v oblasti hrudníku, nepravidelný tep, dušnost, slabost nebo 
jiné potíže, ukončete trénink a poraďte se o dalším cvičení s lékařem. 

• Pro bezpečnost a správný chod lavice je potřeba provádět pravidelné kontroly, zda nejsou díly 
poškozeny a nepotřebují výměnu. Za pravidelnou údržbu je zodpovědný majitel, popř. 
provozovatel zařízení, kde je lavice používána. V případě poškození proveďte okamžitou 
výměnu daného dílu nebo uveďte přístroj mimo provoz, dokud nebude opraven. 
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NÁKRES 

 

SEZNAM DÍLŮ 

Označení Název dílu Počet kusů 

1 Přední rám základny 1 

2 Zadní rám základny 1 

3 Rám zádové opěry 1 

4 Otočné rameno 2 

5 Jistící kolík 6*L43 2 

6L Levé madlo 1 

6R Pravé madlo 1 

7 Centrální výškově stavitelná tyč 1 

8 Stupátko 1 

9 Stavitelný držák na nohy 1 

10 Opěra zad 1 

11L Levá výztuha 1 
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11R Pravá výztuha 1 

12 Pojistný háček 2 

13 Šestihranný šroub M10*35 2 

14 Šestihranný šroub M10*30 2 

15 Plochá podložka M10 6 

16 Samojistící matice M10 6 

17 Šroub M6*10 4 

18 Krátký pružinový kolík 1 

19 Čtvercová záslepka 33.4*33.4  1 

20 Osa opěrek nohou 1 

21 Samojistící matice M6 8 

22 Dlouhý pružinový kolík 1 

23 Jistící kolík s kroužkem 8*L45 1 

24 Šestihranný šroub M8*35 4 

25 Plochá podložka M8 5 

26L Levý kryt 1 

26R Pravý kryt 1 

27 Karabina 1 

28 Bezpečnostní řemínek 1 

29 Šestihranný šroub M8*45 1 

30 Prohnutá podložka pod rám 4 

31 Doraz  1 

32 Šestihranný šroub M6*42 6 

33 Podložka M6 6 

34 Klíč vel. 13, 17*3t 2 

35 Šestihranný šroub M10*22 2 

36 Pěnová rukojeť Ø25 2 

37 Čtvercová záslepka 20*20 4 

38 Kulatá záslepka Ø25 2 

39 Kulatá záslepka Ø19 4 

40 Obdélníková záslepka 25*50 2 

41 Dorazový kolík 1 

42 Pružina 1 1 

43 Čtvercová záslepka 30*30 1 

44 Pojistka 1 

45 Samojistící matice M8 2 

46 Čtvercová záslepka 35*35 1 

47 Pružina 2 1 
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48 Nášlapná plocha 2 

49 Pěnový váleček 4 

POZNÁMKA: Pro vaše pohodlí jsou některé z výše uvedených dílů již továrně smontovány.  

Spojovací materiál: 

 

Pro dokončení montáže budete možná potřebovat dvoje kleště.  
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MONTÁŽ 

KROK 1: 

 

A. Vybalte předem smontovaný přední a zadní rám základny (1 a 2). Rozevřete nohy konstrukce 
nadoraz. Ujistěte se, že jsou výztuhy (11L a 11R) kompletně roztaženy.  

B. Připevněte 2 otočná ramena (4) k rámu zádové opěry (3). Ujistěte se, že ramena řádně 
zapadají do úchytů v rámu zádové opěry. Zašroubujte do otvoru ve spodní části otočných 
ramen šroub M6x10 (17) a samojistící matici M6 (21). Tímto zamezíte vyklouznutí ramen 
z rámových úchytů v případě náhodného uvolnění. 

C. Prostřednictvím čepů na otočných ramenech usaďte rám zádové opěry do montážních úchytů 
ve špičce A-rámu. Poté ramena zajistěte pomocí 2 jistících kolíků 6xL43 (5). 

POZNÁMKA: Otočná ramena musí být orientována jako na obrázku výše – špičky musí směřovat 
k zemi a díly musí být řádně zajištěny. Pokud si nejste jisti s nastavením polohy otočných ramen, 
ukotvěte je ve středu, popř. nastavení přenastavte.  
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KROK 2: 

 

A. Pomocí 1 šestihranného šroubu M10x35 (13) a 1 šestihranného šroubu M10x30 (14) 
připevněte levé madlo (6L) k montážním otvorům na zadním rámu (2).  

B. Na šestihranný šroub M10x35 (13) nasaďte pojistný háček (12). Zajistěte šestihranné šrouby 
(13 a 14) pomocí 4 plochých podložek M10 (15) a 4 samojistících matic M10 (16). 

C. Stejným způsobem proveďte montáž pravého madla (6R). 

D. DŮLEŽITÉ: Po upevnění a zajištění háčků (12) připevněte k rámu základy na obou stranách 1 
šroub M6x10 (17). Tímto zamezíte vyklouznutí rámu zádové opěry (3) z úchytů. 
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KROK 3: 

 

A. Umístěte osu (20) do otvoru v centrální tyči (7) a zajistěte ji pomocí 1 šestihranného šroubu 
M6x42 (32), 1 ploché podložky M6 (33) a 1 samojistící matice M6 (21). 

B. Zasuňte držák na nohy (9) do centrální tyče (7) a zajistěte jej pomocí krátkého pružinového 
kolíku (18). Zajistěte pružinu v zadní části centrální tyče (7) pomocí 1 šestihranného šroubu 
M6x42 (32), 1 ploché podložky M6 (33) a 1 samojistící matice M6 (21). (viz obrázek výše 
vlevo) 

C. Nasaďte 2 pěnové válečky (49) na osu (20) a 2 pěnové válečky (49) na držák (9). Zasuňte 
stupátko (8) zespod do centrální tyče (7) a upevněte jej pomocí 1 šestihranného šroubu 
M8x45 (29), 1 ploché podložky M8 (25) a 1 samojistící matice M8 (45). 

D. Zasuňte centrální tyč (7) do rámu zádové opěry (3) a zajistěte ji pomocí jistícího kolíku 
s kroužkem (23) a dlouhého pružinového kolíku (22). Před dalším krokem se ujistěte, že jsou 
tyto díly řádně zajištěny. 

E. POZNÁMKA: U některých modelů je bezpečnostní pojistka již továrně smontována. Pokud 
není pojistka zkompletována: 

F. Demontujte spojovací materiál a prostrčte pojistku (44) otvorem v předním rámu základny. Na 
pojistku připevněte spojovací materiál v následujícím pořadí: pružina 2 (47), podložka M8, 
samojistící matice M8. 
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KROK 4: 

 

Připevněte k rámu (3) zádovou opěru (10) pomocí 4 podložek M8 (24) a 4 šestihranných šroubů 
M8x35 (24). 

KROK 5: 

 

Nasaďte na rám základny boční kryty (26L a 26R). 

Připněte karabinu (27) k oku na předním rámu základny. 

Po provlečení otvorem v předním rámu základny řemínek (28) zapněte. 

DŮLEŽITÉ: Bezpečností řemínek musí být vždy zapnutý, a to i v případě, že není lavice aktuálně 
používána. 
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POKYNY K POUŽÍVÁNÍ 

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY 

Nikdy nedávejte lavici na místo, ke kterému mají volný přístup děti nebo jiné osoby, které nejsou 
obeznámeny se správným používáním inverzní lavice.  

Bezpečností řemínek musí být vždy zapnutý, a to i v případě, že není lavice aktuálně používána. 

První trénink na této inverzní lavici provádějte pod dohledem dospělé osoby – i v případě, že jste již 
někdy na inverzní lavici cvičili. Je velmi důležité, aby byla lavice správně nastavena podle vaší 
postavy. Značení výšky na centrální tyči je pouze orientační, nastavení je třeba vždy přizpůsobit váze 
uživatele a dalším faktorům. Cvičení pod dohledem dospělé osoby snižuje riziko vzniku vážných úrazů 
v případě náhlého a nečekaného překlopení lavice. 

Před použitím lavice se ujistěte, že jsou všechny jistící kolíky řádně zajištěny. 

Pokud se na lavici položíte s rukama na prsou, měla by se lavice mírně sklopit (hlava by se měla 
sklápět k zemi a nohy stoupat ke stropu). 

• Pokud se lavice nenaklápí nebo se sklopí úplně, není správně nastavena. Pro její správný 
chod bude potřeba přenastavit centrální tyč.  

Zvednutím jedné ruky nad hlavu se zvýší náklon lavice. Pro návrat do původní polohy upažte.  

• Pro zvýšení úhlu a rychlosti naklápění použijte obě ruce. 

Pokud máte potíže s návratem zpět do původní polohy, pokrčte nohy v kolenou a posuňte pánev 
směrem k patám. Pokud je lavice naklopena kompletně do úhlu 90°, uchopte ji po stranách a tlačte 
směrem dopředu. 

NIKDY SE NEVRACEJTE ZVEDNUTÍM HLAVY! 

ZAČÍNEJTE POMALU! 

• Doporučujeme se při první inverzi naklápět pouze o 20° až 30°. V inverzní poloze nebuďte 
déle než 5 minut. Během prvních týdnů se doporučuje v inverzní poloze setrvávat pouze pár 
minut.  

NASLOUCHEJTE SVÉMU TĚLU! 

• Pokud začnete pociťovat nepříjemný stav jako bolest hlavy, závrať, nával horka nebo se 
objeví jakékoliv problémy v oblasti kotníků, kolen či pánve, IHNED TRÉNINK UKONČETE. 

CVIČTE POD DOHLEDEM! 

• Při použití nového inverzního stolu by vám měla asistovat dospělá osoba, dokud si nebudete 
zcela jisti, jak bude na vaše pohyby lavice reagovat – i v případě, že máte s inverzní lavici 
předchozí zkušenosti. 

ÚHEL INVERZE 

• Začátečníci by měli začínat na 20° až 30°. Tento sklon je vhodný pro mírný strečink a umožní 
organismu zvyknout si na pozici hlavou dolů. 

• Až vám začáteční inverze nebude činit žádné potíže, můžete sklon zvýšit na 50° až 60°. Tento 
úhel umožňuje úplnou dekompresi páteře. Pro tento účel není potřeba naklápět se více než o 
60°. Inverzí do 90° docílíte maximálního protažení organismu. 

OSCILACE 

• Pomalu pohybujte rukama nahoru a dolů. Tím se budete naklápět dozadu (při zvednutí rukou) 
a dopředu (při upažení).  

• Organismu může určitou dobu trvat, než si na pozici hlavou dolů zvykne. Zpočátku byste měli 
inverzi praktikovat denně na dobu pár minut. Jakmile si vaše tělo na inverzní polohu zvykne, 
nebojte se používat inverzní lavici dvakrát až třikrát denně. 
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UKÁZKOVÉ CVIKY 

 

 

1. Výchozí pozice: 

 

2. S jednou rukou předpaženou: 

 

3. S jednou rukou vzpaženou: 

 

4. Při zdvižení obou rukou: 

 

5. Úplná inverze: 

 

ČASTO KLADENÉ DOTAZY 

Dotaz: „Jak se inverzní lavice čistí?“ 

Odpověď: K čištění lavice použijte roztok teplé vody a nekorozivního/neabrazivního mýdla. Navlhčete 
tímto roztokem hadřík a setřete z lavice nečistoty.  

Dotaz: „Je zapotřebí provádět údržbu?“  

Odpověď: Před každým použitím zkontrolujte, že jsou všechny šrouby a jistící kolíky řádně utaženy a 
zajištěny. 

Dotaz: „Uvolnilo se polstrování/opěra zad, jak postupovat?“ 

Odpověď: Zkontrolujte, zda jsou všechny fixační šrouby řádně utaženy. 

Dotaz: „Jak postupovat v případě, že obsah balení není kompletní nebo je některý z dílů poškozen?“ 

Odpověď: V případě jakýchkoliv problémů nás prosím kontaktujte (viz „Záruční podmínky, reklamace). 
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ZAHŘÍVACÍ CVIKY 

Každý trénink by měl začínat cviky pro zahřátí organismu, poté by mělo následovat vlastní aerobní 
cvičení a nakonec byste měli provádět cviky pro zklidnění organismu. Trénink by se měl provádět 
dvakrát až třikrát týdně, přičemž vždy je potřeba dopřát si den odpočinku. Po pár měsících můžete 
zvýšit četnost tréninků na čtyři až pět tréninků týdně.  

Zahřívací fáze je nesmírně důležitá a měla by předcházet každému cvičení, protože organismus by se 
měl na následnou zátěž nejdříve připravit. Při této fázi dochází k zahřátí organismu, protažení svalů, 
rozproudění krevního oběhu a prokysličení svalů. Na konci cvičení opakujte následující cviky pro 
protažení svalstva. Pro zahřátí a zklidnění organismu jsou vhodné zejména tyto cviky: 

 

Protažení vnitřní strany stehen 

Sedněte si na podlahu a pokrčte nohy v kolenou tak, aby se vaše 
chodidla dotýkala. Snažte se tlačit chodidla co nejblíže k pánvi a 
opatrně tlačte kolena směrem dolů k podlaze. V krajní poloze 
setrvejte po dobu 15 vteřin. 

 

Protažení kolenních šlach 

Sedněte si a napněte pravou nohu. Chodidlo levé nohy přitáhněte 
k vnitřní straně stehna pravé nohy. Snažte se přitáhnout horní 
polovinu těla co nejblíže ke špičce pravého chodidla. V krajní poloze 
setrvejte po dobu 15 vteřin. Opakujte cvik na obě nohy. 

 

Kroužení hlavou 

Nakloňte hlavu směrem k pravému rameni, měli byste cítit protažení 
levé strany krku. Poté hlavu zakloňte, ústa nechejte otevřená. 
Nakloňte hlavu směrem k levému rameni a nakonec hlavu předkloňte 
a snažte se ji přitáhnout k hrudníku. 

 

Střídavé zvedání ramen 

Zvedejte střídavě ramena a setrvejte vždy v krajní poloze alespoň 1 
vteřinu. 

 

Protažení lýtka a Achillovy šlachy 

Opřete se o zeď, pravou nohu přisuňte blíže ke stěně a levou posuňte 
směrem dozadu, ramena směřují dopředu. Propněte levou nohu a 
nezvedejte patu ze země. Pokrčte pravou nohu a snažte se 
přitáhnout pánev směrem ke zdi. Setrvejte v krajní poloze po dobu 
alespoň 15 vteřin. Poté protáhněte stejným způsobem pravou nohu. 
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Přitažení k palcům 

Pomalu se předkloňte, pozvolna spouštějte záda a ramena směrem 
dolů. V krajní poloze setrvejte po dobu alespoň 15 vteřin. 

 

Protažení boční strany trupu 

Zvedněte ruce nad hlavu a následně se snažte dosáhnout co nejvýše 
pravou rukou. V krajní poloze setrvejte alespoň 1 vteřinu a poté 
protáhněte stejným způsobem levou stranu těla.  

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 Strakonická 1151/2c, Praha 150 00, 
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. 

„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 
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• 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 
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.  

 

 

CZ 
SEVEN SPORT s.r.o. 

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

IČO: 26847264 
DIČ: CZ26847264 

Tel: +420 556 300 970 
Mail: eshop@insportline.cz 
  reklamace@insportline.cz 
  servis@insportline.cz  
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Web: www.inSPORTline.cz 

SK 
inSPORTline s.r.o. 

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

IČO: 36311723 
DIČ: SK2020177082 

Tel.: +421(0)326 526 701 
Mail: objednavky@insportline.sk 
  reklamacie@insportline.sk 
 servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 

Datum prodeje:      Razítko a podpis prodejce:  

 

 


