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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

• За да осигурите най-добрата безопасност на тренажора, редовно го проверявайте за повреди и износени 

части. 

• Ако предадете този тренажор на друго лице или ако разрешите на друго лице да го използва, уверете се, че 

това лице е запознат със съдържанието и инструкциите в тези инструкции. 

• Само един човек трябва да използва тренажора наведнъж. 

• Преди първата употреба и редовно се уверете, че всички винтове, болтове и други съединения са правилно 

затегнати и здраво поставени. 

• Преди да започнете тренировката, отстранете всички предмети с остри ръбове около тренажора. 

• Използвайте упражнението за вашата тренировка само ако работи безупречно. 

• Всяка счупена, износена или дефектна част трябва незабавно да бъде заменена и/или тренажорът да не се 

използва повече, докато не бъде правилно поддържан и ремонтиран. 

• Родителите трябва да са наясно със своята отговорност поради ситуации, които могат да възникнат, за които 

упражнението не е проектирано и които могат да възникнат поради естествения инстинкт за игра и интерес на 

децата към експериментиране. 

• Ако разрешите на децата да използват този уред, не забравяйте да вземете предвид и преценете тяхното 

психическо и физическо състояние и развитие, и преди всичко техния темперамент. Децата трябва да използват 

уреда само под наблюдението на възрастен и да бъдат инструктирани за правилната и правилна употреба на 

упражнението. Тренажорът не е играчка. 

• За ваша собствена безопасност винаги се уверете, че има поне 0,6 метра свободно пространство във всички 

посоки около вашия продукт, докато тренирате. 

• За да избегнете възможни инциденти, не позволявайте на децата да се доближават до упражнението без 

надзор, тъй като те могат да го използват по начин, за който не е предназначен, поради естествения им инстинкт 

за игра и интерес към експериментиране. 

• Моля, имайте предвид, че неправилната и прекомерна тренировка може да бъде вредна за вашето здраве. 

• Моля, имайте предвид, че лостовете и другите механизми за регулиране не се издават в зоната на движение 

по време на тренировката. 

• Когато настройвате тренажора, моля, уверете се, че тренажорът стои стабилно и че всички възможни 

неравности на пода са изравнени. 

       • Винаги носете подходящо облекло и обувки, които са подходящи за вашата тренировка   на трениращия. 
Дрехите трябва да са проектирани така, че да не се захващат в никоя част на трениращия по време на тренировката 
поради формата си (например дължина). Не забравяйте да носите подходящи обувки, които са подходящи за 
тренировката, поддържат здраво стъпалата и са снабдени с неплъзгаща се подметка. 

       • Не забравяйте да се консултирате с лекар преди да започнете каквато и да е тренировъчна програма. Той може 
да ви даде правилни намеци и съвети по отношение на индивидуалната интензивност на стреса за вас, както и за 
вашата тренировка и разумни хранителни навици. 

       • Ограничение на теглото: 150 кг 

       • Размери: Д137 х Ш54 х В150см 

  Тегло: 51kg 

• ВНИМАНИЕ! Мониторът на пулса може да не е точен. Претоварването по време на тренировка може да 
причини сериозно нараняване или смърт. Ако почувствате някакъв дискомфорт, незабавно прекратете 
упражнението! 

• Категория: HC (стандарт EN957) подходящ за домашна употреба 

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ 

 

• Сглобете тренажора според инструкциите за монтаж и се уверете, че използвате само конструктивните части, 
предоставени с уреда и предназначени за него. Преди сглобяването се уверете в съдържанието 

• доставката е пълна, като се обърнете към списъка с части от инструкциите за монтаж и експлоатация. 

• Не забравяйте да поставите тренажора на сухо и равномерно място и винаги да го предпазвате от влага. Ако 
желаете да защитите мястото особено от точки на натиск, замърсяване и т.н., се препоръчва да поставите 
подходяща, неплъзгаща се постелка под тренажора. 

• Общото правило е, че трениращите и тренировъчните устройства не са играчки. 

• Следователно те трябва да се използват само от надлежно информирани или инструктирани лица. 

• Спрете тренировката незабавно в случай на замаяност, гадене, болка в гърдите или други физически симптоми. 
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В случай на съмнение, незабавно се консултирайте с Вашия лекар. 

• Деца, хора с увреждания и хора с увреждания трябва да използват упражнението само под наблюдение и в 
присъствието на друго лице, което може да даде подкрепа и полезни инструкции. 

• Уверете се, че частите на тялото ви и тези на други хора никога не са близо до движещи се части на 
упражнението по време на използването му. 

• Когато регулирате регулируемите части, уверете се, че са регулирани правилно и отбележете маркираната 
максимална позиция за регулиране, например на опората на седлото, съответно. 

• • Не тренирайте веднага след хранене!
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ДИАГРАМА 
 

 

СПИСЪК С ЧАСТИ 

No. Описание  Спецификация  Кол. 

1 Основна рамка  1 

2 стабилизатор D76x1.5Tx480L 1 

3 Болт на каретката M8x1.25x90L 4 

4 Регулируема капачка за крака (D76) D76*86 2 

5L Лява капачка за трансфер на крака (D76) D76*120L 1 

5R Дясно капаче за краче за трансфер (D76) D76*120L 1 
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6 Крива шайба D22xD8.5x1.5T 12 

7 Пружинна шайба D15.4*D8.2*2.0T 10 

8 Куполна гайка M8x1.25x15L 4 

9 Шестостенен болт M8x1.25x20L 4+4 

10 Кола на кормилото  1 

11 Комплект за заваряване на педали  2 

12L Лява опора за люлеене  1 

12R Поддръжка на дясната люлка  1 

13 Преден капак за крака (вън) 100x54x27 2 

14 Преден капак за крака (вътрешен) 100x54x24 2 

15 Кръгла крайна капачка D1"*17.5L 2 

16 Шестостенен болт M8x1.25x100L 2 

17 Ляв горен капак за крака 115x95x43 2 

18 Найлонова гайка M10*1.5*10T 3 

19 стабилизатор D76x1.5Tx480L 1 

20 Болт на каретката M6*1*45L 4 

21L\R Педали 395x120x70 1 

22 Капачка за болт D30*17(M12) 2 

23 Болт за стълба M10*1.5*66L 2 

24 Плоска шайба D24*D13.5*2.5T 2 

25 Кръгли винтове ST4.2x1.4x20L 4 

26 C пръстен S-16 (1T) 2 

27 х X X 

28 х X X 

29 Компютърен кабел (горен) 1000L 1 

30 Компютърен кабел (долен) 1250L 1 

31 втулка D29*D11.9*9T 4 

32 Комплект за заваряване на педални лагери  2 

33 Комплект за заваряване с манивела  2 

 

34 Ролка D310x19 1 

35 Поли колан 1321 PJ6 1 

36L Ляв капак на веригата  1 

36R Десен капак на веригата  1 

37 Магнитна система D260*132L 1 

38 Десен горен капак за крака 115x95x43 2 
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39 Странична капачка D36*14 2 

40 Болт M8x1.25x20 4 

41 Капак на болтове D35*8 2 

42 Кръгла корица  2 

43 лагер #6004ZZ 2 

44 Кръгли винтове ST4x1.41x20L 8 

45 Гайка 3/8"-26UNFx6.5T 2 

46 Плоска шайба D30*D10*4.1T 1 

47 Плоска шайба D50*D10*2T 1 

48 Куполна гайка M8*1.25*8T 2 

49 Дистанционен пръстен D10*D14*3T 1 

50 Плоска шайба D20*D11*2T 2 

51 Пластмасова плоска шайба D50*D10*1.0T 2 

52 Комплект за заваряване с опора за люлеене  2 

53 Пяна D30x7Tx550L 2 

54 Пяна D23x7Tx530L 2 

55 Шапка за гъби D1 1/4"*45 L 2 

56 пролет D4.0xD20x82L 1 

57 Найлонова гайка M6x1.0x6T 4 

58 Болт M6x1.0x15L 4 

59 Капак на болтове D28*17(M10) 2 

60 Плоска шайба D26*D21*1.5T 1 

61 Комплект за заваряване с манивела  1 

62 Кръгъл магнит S10042 1 

63 Шайба с вълни D27*D21*0.3T 1 

64 Компютър B-11851 1 

65 Десен капак 80x50x87 2 

66 Ляв капак 80x50x87 2 

67 C пръстен S-16 (1T) 2 

68 Шайба с вълни D21xD16x0.3T 2 

69 лагер #99502ZZ 12 

70 Неподвижна плоча на празен ход  1 

71 Предна ос на педала D15.85x63.2L 2 

72L Ляво кормило  1 

72R Дясно кормило  1 

73 Плоска шайба D14xD6.5x0.8T 4 
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74 Колело на празен ход D43*25L 1 

75 Обработвайте пулса  2 

 Импулсен кабел 500L 2 

76 Гайка против разхлабване M10*1.25*10T 2 

77L Ляв преден капак на веригата  1 

77R Десен преден капак на веригата  1 

78 Горен капак  1 

79 Плоска шайба D23*D17*1.2T 4 

80 Плоска шайба D21*D8.5*1.5T 2 

81 Горен универсален капак 125*90*39 2 

82 Долен универсален капак 125*90*39 2 

83 Кръгли винтове ST4x1.41x15L 16 

84 Преден капак на компютъра 380*150*50 1 

85 Заден капак на компютъра 340*150*50 1 

86 копче  4 

87 Кръгли винтове M5*0.8*10L 2 

88 Вътрешна гума D71.5*100L 1 

89 Опъващ кабел (горен) 465L 1 

90 Опъващ кабел (долен) 500L 1 

91 Плоска шайба D25*D8.5*2T 4 

92 Напречен винт M5x98x12L 1 
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КОНТРОЛЕН СПИСЪК (СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА) 
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МОНТАЖ 

СТЪПКА 1 

1) Сглобете предния стабилизатор (2) и задния стабилизатор (19) върху основната рамка (1), като използвате болтовете с 
квадратна шийка (3), извитите шайби (6), пружинните шайби (7) и куполообразните гайки (8 ). 
2) Регулирайте правилната височина, като завъртите колелото на задните капачки на крачетата (4). 
3) Сглобете левия и десния педал (21L&21R) върху носещата тръба на педала (11), като използвате винтовете (20), плоските 
шайби (73) и копчетата (86). 
4) Има 3 опционални позиции за педалите на носещата тръба на педала (11) с три отвора.
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 СТЪПКА 2 

 
1) Предложете да сглобите тази стъпка от двама души. 
2) Първо, поставете горния опъващ кабел (89) в отвора на стойката на кормилото (10), отстранете предварително сглобения 
винт и вълнообразната шайба от опъващото въже, след това използвайте гаечния ключ, за да го затегнете като фиг. (а) 
3) Повдигнете капака на стойката на кормилото (78) като фиг. (b), след това свържете кабела на компютъра (29) с кабела на 
двигателя (30) и свържете края на горния опъващ кабел (89) и долния опъващ кабел (90) като фиг. (° С) 
4) Поставете стойката на кормилото (10) върху основната рамка и я затегнете като фиг. (d) чрез използване на извитите шайби 
(6), пружинните шайби (7) и болтовете с шестоъгълник (9). След това поставете капака на стойката на кормилото (78) и го 
затегнете плътно към основната рамка. 
5) Сглобете лявото и дясното подвижно кормило (12L&12R) върху подвижната опора на кормилото 
(52) с помощта на хардуер като фиг. (д).
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 СТЪПКА 3 

Сглобете лявото и дясното фиксирано кормило (72L &72R) върху стойката на кормилото (10), като използвате шестограмните 
болтове (16), извитите шайби (6), пружинните шайби (7) и куполообразните гайки (48).
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СТЪПКА 4 

 

1) Свържете кабела на компютъра (29) и кабела на ръчния импулсен сензор (75) с компютъра (64), след което фиксирайте 
компютъра (64) върху стойката на кормилото (10) с помощта на винтовете. 
2) Поставете капака на болта (22) и капака на болта (59) върху болта.
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СТЪПКА 5 

 

1) Фиксирайте горния и долния капак за кардан (81 и 82) върху универсалния шарнир (32) с помощта на винтовете (83). 

2) Фиксирайте предния и задния капак на стойката на кормилото (84 и 85) върху стойката на кормилото (10) с помощта на 
винтовете (83 и 87). 

КОМПЮТЪР 

A. Информация за потребителя 

Въведете личната си информация преди тренировката. Използвайте бутона BODY FAT, за да въведете 

информация за пол, възраст, височина и тегло. Данните се запазват до изваждане на батерията. 

Б.   Часовник 
а. Конзолата ще влезе в режим на показване на часовника, ако не открие никакъв сигнал или натискане на 
клавиш за 4 минути. Натиснете ENTER, за да превключите между часовник и температура, натиснете произволен 
клавиш, за да излезете от режима на часовника. 
б. Натиснете бутона ENTER за 2 секунди, за да зададете часа (ВРЕМЕ) и алармата (АЛАРМА), като използвате 
бутоните нагоре (ГОРЕ) и надолу (НАДОЛУ). 

                 в. Задръжте ENTER и UP за 2 секунди, за да се покаже текущото време. 

 
ФУНКЦИЯ 

              1. Часовник: Показва текущото време hh: mm 
              2. Аларма: Можете да настроите алармата; в този момент ще чуете звуков сигнал за 1  минута.
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3. Температура: Показва текущата стайна температура. 
4. Сканиране: Автоматично показва време, скорост, разстояние, калории, пулс и RPM на всеки 6 секунди, докато 
не натиснете ENTER и изключите автоматичното сканиране. Когато функцията за автоматично сканиране е 
изключена, SCAN се показва за 2 секунди и след това се рестартира. 
5. Време: Показва времето за обучение в mm: ss (от 00:00 до 99:59). Можете също да настроите обратното 
броене с бутоните НАГОРЕ и НАДОЛУ. Ако продължите да тренирате след достигане на зададеното време, се 
чува звуков сигнал и времето се нулира. 
6. Скорост: показва скоростта на тренировка в KM/h или MIL/h. Ако не се получи сигнал, се показва НЯМА 
СКОРОСТ. 
7. Разстояние: Показва изминатото разстояние до 99,9 km/mi. 
8. Калории: Показва изгорените калории по време на тренировка. 
9. Пулс: Показва пулса по време на тренировка. Показва НЯМА ПУЛС, ако не е открит. 
10. RPM: Скорост на педалите. 
11. Възраст: Показва възрастовия диапазон от 10 до 99 години. Първоначалната стойност е 35 години. 

                12. Функция за възстановяване (възстановяване на пулса): По време на фазата СТАРТ дръжте двете си ръце на 
перилата или на гръдния колан и след това натиснете PULSE RECOVERY. Отброяването започва от 1 минута. След 1 минута 
се показва резултатът F1.0 - F6.0 

1.0 Изключител-но 

1.0 < F < 2.0 отличен 

2.0 ≤ F ≤ 2.9 добре 

3.0 ≤ F ≤  3.9 приемливо 

4.0 ≤ F ≤  5.9 под средното 

6.0 слабо 

 
 

Бутони 

1. НАГОРЕ – По време на настройката натиснете, за да увеличите времето, разстоянието, калориите, възрастта, 
височината и пола. Можете да зададете часа и алармата, докато настройвате ЧАСОВНИКА. 

2. НАДОЛУ – По време на настройката натиснете, за да намалите времето, разстоянието, калориите, възрастта, 
височината и пола. Можете да зададете часа и алармата, докато настройвате ЧАСОВНИКА. 

Натиснете НАГОРЕ и НАДОЛУ, за да нулирате стойността. 

3. ENTER/RESET: Натиснете за потвърждение. 

Ако конзолата показва НЯМА СКОРОСТ, натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да рестартирате конзолата 

4. ТЕЛЕСНИ МАЗНИНИ: Натиснете, за да въведете данни преди измерване на телесните мазнини. 

5. МЯРКА: Натиснете, за да видите съотношението на телесните мазнини, BMI и BMR. FAT%: Показва телесните 
мазнини%. 

6. BMI: Индексът на телесна маса показва съотношението на телесните мазнини към височината/теглото BMR: Показва 
броя на калориите, необходими за основните функции на тялото 

7. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПУЛСА: Функция за възстановяване на сърдечната честота. 

КАК ДА СМЕНЯМ БАТЕРИИТЕ 

Моля, извадете капака на батерията от долния корпус, след което сменете батериите. Инструкцията, както е по-долу.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРЕНАЖОР 

Елиптичният тренажор е популярна фитнес машина, една от най-новите и ефективни уреди за домашно обучение. 

Когато тренирате на елиптична бягаща пътека, краката ви се движат по елиптичната крива. 

Елиптичната бягаща пътека е чест заместител на велоергометър и пътеки за бягане, защото е по-нежна за ставите ви. С 
дръжките тренирате и горната половина на тялото си. 

По време на тренировка прехвърляте тежестта от единия крак на другия. Опитайте се да поддържате изправена и естествена 
позиция. Манипулаторите ще ви помогнат. Намерете идеалното място за задържане на хватката и се опитайте да се движите 
възможно най-естествено. 

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ 

Използването на вашия тренажор ви предоставя няколко предимства, ще подобри физическата ви форма, ще тонизира 
мускулите и във връзка с диета с контролиран калориен режим ще ви помогне да отслабнете. 

ФАЗА НА ЗАГРЯВАНЕ 

Този етап помага на кръвта да тече около тялото и мускулите да работят правилно. Освен това ще намали риска от 

крампи и мускулни наранявания. Препоръчително е да направите няколко упражнения за разтягане, както е показано по-

долу. Всяко разтягане трябва да се задържи за около 30 секунди, не насилвайте и не дърпайте мускулите си в разтягане 

- ако боли, СПРЕТЕ! 
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ФАЗА НА УПРАЖНЕНИЕ 

Това е етапът, в който полагате усилия. След редовна употреба мускулите на краката ви ще станат по-силни. Работете 

със собствено темпо, но е много важно да поддържате постоянно темпо през цялото време. Скоростта на работа трябва 

да е достатъчна, за да увеличи сърдечния ритъм в целевата зона, показана на графиката по-долу. 

Този етап трябва да продължи минимум 12 минути за повечето хора, въпреки че повечето хора започват на около 
15-20 минути. 

ФАЗА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 

Този етап е да оставите сърдечно-съдовата си система и мускулите да се отпуснат. Това е повторение на упражнението 

за загряване, напр. намалете темпото си, продължете за около 5 минути. Упражненията за разтягане трябва да се 

повторят, като отново не забравяте да не насилвате или разтягате мускулите си в разтягането. 

Когато ставате по-здрав физически, може да се наложи да тренирате по-дълго и по-усилено. Препоръчително е да 

тренирате поне три пъти седмично и, ако е възможно, разпределете тренировките си равномерно през цялата седмица. 

МУСКУЛНО ТОНИЗИРАНЕ 

За да тонизирате мускулите, докато сте на вашия ЕЛИПТИЧЕН ТРЕНАЖОР, ще трябва да настроите съпротивлението 

доста високо. Това ще натовари повече мускулите на краката ни и може да означава, че не можете да тренирате толкова 

дълго, колкото искате. Ако също така се опитвате да подобрите своята форма, трябва да промените тренировъчната си 

програма. Трябва да тренирате както обикновено по време на фазите на загряване и охлаждане, но към края на фазата 

на упражнението трябва да увеличите съпротивлението, което кара краката ви да работят по-усилено от нормалното. Ще 

трябва да намалите скоростта си, за да поддържате сърдечната честота в целевата зона. 

ОТСЛАБВАНЕ 

Важният фактор тук е количеството усилия, които полагате. Колкото по-усилено и по-дълго работите, толкова повече 

калории ще изгорите. На практика това е същото, както ако тренирате, за да подобрите своята форма, разликата е целта. 

 

ПОДДРЪЖКА 
• Използвайте само мека кърпа и мек перилен препарат. 
• Не почиствайте пластмасовите части с абразиви или разтворители. 
• Избършете потта след всяка употреба. 
• Пазете уреда от влага и екстремни температури. 
• Защитете вашето устройство, компютър и конзола от пряка слънчева светлина. 
• Редовно проверявайте затягането на всички болтове и гайки. 
• Съхранявайте на сухо и чисто място, далеч от деца. 
• Не смазвайте подвижни съединения, машината има промишлени лагери, които не изискват поддръжка
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ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

След изтичане на срока на годност на продукта или ако възможният ремонт е неикономичен, изхвърлете го в съответствие 
с местните закони и екологично в най-близкото депо. 

С правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това можете да помогнете за 
опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното изхвърляне, помолете местните власти да избягват 
нарушаване на закона или санкции. 

Не изхвърляйте батериите между домашните отпадъци, а ги предайте на мястото за рециклиране. 

УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИЯ, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 

Общи условия за гаранция и определение на условията 

Всички гаранционни условия, посочени тук, определят гаранционното покритие и процедурата за гаранционни претенции. 

Условията на гаранцията и гаранционните претенции се уреждат от Закон № 89/2012 Coll. Граждански кодекс и Закон № 

634/1992 Coll., Защита на потребителите, както е изменен, също и в случаите, които не са посочени в тези гаранционни 

правила. 

Продавачът е SEVEN SPORT s.r.o. със седалище на ул. Strakonická 1151/2c, Прага 150 00, регистрационен номер на 

фирма: 26847264, вписан в търговския регистър при Окръжен съд в Прага, раздел C, лист № 116888. 

Съгласно действащите законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. 

„Купувачът, който е Краен клиент“ или просто „Краен клиент“ е юридическото лице, което не сключва и не изпълнява 

Договора, за да управлява или насърчава собствената си търговска или бизнес дейност. 

„Купувачът, който не е Краен клиент“ е бизнесмен, който купува Стоки или използва услуги с цел използване на Стоките 

или услугите за собствената си бизнес дейност. Купувачът спазва Общия договор за покупка и бизнес условията. 

Тези условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всяко споразумение за покупка, сключено между 

Продавача и Купувача. Всички гаранционни условия са валидни и обвързващи, освен ако не е посочено друго в 

Споразумението за покупка, в изменението на този договор или в друго писмено споразумение. 

Гаранционни условия 

Гаранционен срок 

Продавачът предоставя на Купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е посочено друго в 

гаранционния сертификат, фактурата, фактурата за доставка или други документи, свързани със стоките. Законният 

гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не се засяга. 

С гаранцията за качество на стоките, Продавачът гарантира, че доставената Стока ще бъде за определен период от време 

годна за редовна или договорена употреба и че Стоката ще запази своите редовни или договорени характеристики. 

    Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от (ако е приложимо): 
• Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифициран ремонт, неправилен монтаж, недостатъчно 
поставяне на седалката в рамката, недостатъчно затягане на педалите и манивелата 
• Неправилна поддръжка 
• Механични повреди 
• Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, движещи се механизми, стави, износване на 
спирачни накладки/блокове, верига, гуми, касета/мулти колела и др.) 
• Неизбежно събитие, природно бедствие 
• Корекции, направени от неквалифицирано лице 
• Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока температура, вода, неподходящо 
налягане, удари, умишлени промени в дизайна или конструкцията и т.н.
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Процедура при претенции за гаранция 

Купувачът е длъжен да провери доставената от Продавача Стока веднага след поемане на отговорността за Стоката и 
нейните щети, тоест веднага след нейната доставка. Купувачът трябва да провери Стоката, така че да открие всички 
дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. 
При предявяване на гаранционна рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже покупката и 
валидността на рекламацията чрез фактура или фактура за доставка, която включва серийния номер на продукта, или 
евентуално чрез документите без серийния номер. Ако Купувачът не докаже валидността на гаранционната претенция 
с тези документи, Продавачът има право да отхвърли гаранционната рекламация. 
Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е покрит от гаранцията (напр. в случай, че гаранционните условия не са 
били изпълнени или в случай на докладване на дефекта по погрешка и т.н.), Продавачът има право да изисква 
компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Стойността се изчислява съгласно действащата ценова 
листа на услугите и транспортните разходи. 
Ако Продавачът установи (чрез тестване), че продуктът не е повреден, претенцията за гаранция не се приема. 
Продавачът си запазва правото да иска обезщетение за разходи, произтичащи от фалшивата претенция за гаранция. 
В случай, че Купувачът предяви рекламация за Стоката, която е законно покрита от гаранцията, предоставена от 
Продавача, Продавачът отстранява съобщените дефекти чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или 
продукт за нов. Въз основа на съгласието на Купувача, Продавачът има право да замени дефектната Стока за напълно 
съвместима Стока със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на 
Процедурите за гаранционни претенции, описани в този параграф. 
Продавачът урежда гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектната Стока, освен ако не 
е договорен по-дълъг срок. Денят, в който ремонтираната или подменена Стока е предадена на Купувача, се счита за 
ден на уреждане на гаранционната претенция. Когато Продавачът не е в състояние да уреди Гаранционната претенция 
в рамките на договорения срок поради специфичното естество на дефекта на Стоката, той и Купувачът сключват 
споразумение за алтернативно решение. В случай, че такова споразумение не бъде сключено, Продавачът е длъжен да 
предостави на Купувача финансова компенсация под формата на възстановяване на сумата. 

 
 

CZ 

SEVEN SPORT s.r.o. 

Registered Office: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Headquaters: Dělnická 957, Vítkov, 749 01 

Warranty & Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01 

CRN: 26847264 

VAT ID: CZ26847264 

Phone: +420 556 300 970 

E-mail: eshop@insportline.cz 

reklamace@insportline.cz 

servis@insportline.cz 

Web: www.inSPORTline.cz 

SK 

inSPORTline s.r.o. 

Headquaters, warranty & service center: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK 

CRN: 36311723 

VAT ID: SK2020177082 

Phone: +421(0)326 526 701 

E-mail: objednavky@insportline.sk 

reklamacie@insportline.sk 

servis@insportline.sk 

Web: www.inSPORTline.sk 
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