
 

UŽIVATELSKÝ MANUÁL – CZ 

Moto helmy W-TEC 

Přečtěte si následující pokyny dříve, než začnete přilbu W-TEC používat. 

Přilby W-TEC se vyrábí moderní technologií zajišťující motocyklistům maximální ochranu. I tato Vaše 
helma byla úspěšně podrobena laboratorním testům a splňuje nyní evropskou normu pro motocyklové 
helmy ECE 22.05, což dokládá i štítek na helmě. 

Moto přilby W-TEC byly navrženy pro použití při jízdě na motocyklu a nezaručují stejný stupeň 
ochrany při jiném způsobu používání. V případě nehody ve vysoké rychlosti však nemůže ani použití 
přilby zcela vyloučit riziko smrtelných zranění. 
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CO POTŘEBUEJTE O SVÉ HELMĚ VĚDĚT 

I za ideálních podmínek může dojít k úrazu. K vážnému zranění hlavy stačí menší náraz za rychlosti 
nižší než 21 km/h. Je tedy více než jasné, že potřebujete řádnou ochranu. Žádná helma Vás 
neochrání při každém nárazu, ale kvalitní správně nasazená motorkářská helma s řádně upevněným 
zapínáním je tou nejefektivnější ochranou, které se vám dostane. 

UJISTĚTE SE, ŽE VÁM HELMA SEDÍ 

Helma by měla hlavu obepínat, ale ne příliš těsně. Jakmile ji budete mít na hlavě, utáhněte pásku pod 
bradou tak, abyste mezi ni a svůj krk nemohli vsunout prst, ale abyste s ní mohli bez problémů dýchat 
a polykat. 

Z bezpečnostních důvodů je velice důležité zvolit správnou velikost přilby. O výběru správné velikosti 
přilby W-TEC se poraďte s prodejcem. Přilba by měla sedět pevně na hlavě a zároveň být pohodlná. 

Jestliže máte helmu bezpečně zapnutou, zahýbejte s ní ze strany na stranu a nahoru a dolů. Vaše 
pokožka by měla následovat pohyby helmy. Jestliže Vám bude helma na hlavě klouzat, zkuste menší 
velikost. Pevně zatlačte na zadní část helmy a zkuste si ji vysunout do čela. S dobře padnoucí helmou 
by se Vám to nemělo povést. 

PŘED JÍZDOU 

Před jízdou vždy zkontrolujte šroubky na obou stranách hledí. Jejich uvolnění za jízdy by 
představovalo vysoké riziko. Bude-li to nutné, šroubky utáhněte. 

Nikdy nejezděte se zdvihnutým hledím. Nepoužívejte sluneční clonu při jízdě v noci nebo za zhoršené 
viditelnosti. 

Před jízdou si vždy zapněte přezku helmy. 

PAMATUJTE, že helma omezuje Váš sluch, obzvláště pak za vysoké rychlosti. 

Náhlé změny okolní teploty mohou zapříčinit zamlžení hledí, což zhoršuje viditelnost. Berte na 
vědomí, že může být narušena Vaše schopnost orientace na trase. 

ÚDRŽBA HELMY 

Helma může být poškozena a znehodnocena benzínem nebo dalšími petrochemickými látkami, 
chemickými čistidly, barvami, lepidly a dalšími látkami bez toho, aby to bylo na první pohled patrné. 

K čištění helmy používejte pouze tyto prostředky: roztok jemného čisticího prostředku a vody nebo 
roztok jedlé sody na čištění výplně a automobilový vosk či leštidlo k čištění skořepiny. 

Poté, co vyčistíte vystýlku, vydrhněte ji vlhkým hadrem a nechte ji za pokojové teploty uschnout. 
Vysoké teploty ji mohou poškodit, stejně jako silné roztoky nebo látky na bázi benzínu. 

Když helmu nepoužíváte, skladujte ji na bezpečném místě. 

Jestliže vyměňujete hledí, dbejte na to, aby nebylo příliš chladné. Mohlo by prasknout. 

S HELMOU ZACHÁZEJTE OPATRNĚ 

Nikdy za jízdy nenechávejte helmu viset na držáku. 

Na helmu si nesedejte, ani s ní neházejte. Mohlo by dojít k poškození skořepiny nebo protinárazové 
vystýlky a tím pádem k narušení ochranných vlastností helmy. 

HELMU NEUPRAVUJTE 

Žádným způsobem helmu W-TEC neupravujte ani ji nemodifikujte – nedělejte do skořepiny žádné 
další díry, nevrtejte, žádné díly neořezávejte ani nevyndávejte, i když se jedná pouze o zdánlivě 
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nepotřebné části. Nijak nezasahujte do vnitřní polystyrenové vrstvy. Nestříhejte vnitřní výstelku, mohli 
byste vážně poškodit strukturu helmy. 

Používejte pouze originální náhradní díly W-TEC. 

HELMY JSOU URČENY K ZTLUMENÍ JEN JEDNOHO NÁRAZU 

Helma Vás ochrání před nárazem pouze jednou. Jestliže s helmou zažijete vážnější pád, musíte si 
pořídit novou. Pád nebo náraz mohou helmu vážně poškodit, i když to není na první pohled patrné. 

Tlumič nárazů zabudovaný do helmy je vyroben z polystyrenu. Během nárazu se polystyren stlačí a 
zanechá mezi vnitřní a vnější skořepinou volný prostor. Helma tak není schopná absorbovat další 
náraz. Nikdy proto nenoste helmu, která již byla vystavena nárazu. 

VAROVÁNÍ: NIKDY NEPOUŽÍVEJTE TUTO HELMU, NEBO JAKOUKOLIV JINOU POTÉ, CO 
BYLA VYSTAVENA NÁRAZU. 

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 (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 

• nesprávnou údržbou 

• mechanickým poškozením 
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• opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé 
mechanismy, kloubové spoje, 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.  
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