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SIKKERHETSINSTRUKSJONER

• For å sikre best mulig sikkerhet til treningsapparatet, sjekk den regelmessig for skader og slitte deler.

• Hvis du gir denne treneren videre til en annen person eller hvis du lar en annen person bruke den, sørg 
for at vedkommende er kjent med innholdet og instruksjonene i disse instruksjonene.

• Kun én person skal bruke treningsapparatet om gangen.

• Før første gangs bruk og regelmessig forsikre deg om at alle skruer, bolter og andre skjøter er ordentlig 
tiltrukket og sitter godt fast.

• Før du starter treningen, fjern alle skarpe gjenstander rundt treningsapparatet.

• Bruk kun øvelsen til treningen din hvis den fungerer feilfritt.

• Eventuelle ødelagte, slitte eller defekte deler må skiftes ut umiddelbart og/eller treneren må ikke 
lenger brukes før den har blitt forsvarlig vedlikeholdt og reparert.

• Foreldre og andre tilsynspersoner bør være sitt ansvar bevisst, på grunn av situasjoner som 
kan oppstå som mosjonisten ikke er designet for og som kan oppstå på grunn av barns 
naturlige lekeinstinkt og interesse for å eksperimentere.

• Hvis du lar barn bruke denne treneren, sørg for å ta hensyn til og vurdere deres mentale og 
fysiske tilstand og utvikling, og fremfor alt deres temperament. Barn bør kun bruke 
treningsapparatet under tilsyn av voksne og instrueres om riktig og riktig bruk av 
treningsapparatet. Mosjonisten er ikke et leketøy.

• Sørg for at det er nok ledig plass rundt treningsapparatet når du setter det opp.

• For å unngå mulige ulykker, la ikke barn nærme seg treneren uten tilsyn, siden de kan bruke 
den på en måte som den ikke er beregnet for på grunn av deres naturlige lekeinstinkt og 
interesse for å eksperimentere.

• Vær oppmerksom på at en uriktig og overdreven treningsøkt kan være skadelig for helsen din.

• Vær oppmerksom på at spaker og andre justeringsmekanismer ikke stikker inn i 
bevegelsesområdet under treningen.

• Når du setter opp treneren, sørg for at mosjonisten står stabilt og at eventuelle ujevnheter i 
gulvet jevnes ut.

• Bruk alltid passende klær og sko som passer for treningen på treningsapparatet. Klærne må 
være utformet på en måte slik at de på grunn av formen (for eksempel lengden) ikke blir 
fanget i noen del av mosjonisten under treningen. Pass på å bruke passende sko som er 
egnet for treningen, støtter godt føttene og som er utstyrt med en sklisikker såle.

• Sørg for å konsultere en lege før du starter et treningsprogram. Han kan gi deg riktige hint og 
råd med hensyn til den individuelle intensiteten av stress for deg, så vel som for trening og 
fornuftige spisevaner.

• Klasse – HC for hjemmebruk

• Maks. vektgrense: 110 kg

ADVARSEL! Et system for å overvåke hjertefrekvens er kanskje ikke nøyaktig. Overbelastning 
under trening kan føre til alvorlig skade eller død. Hvis du føler ubehag, stopp treningen 
umiddelbart!
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VIKTIGE NOTATER

• Sett sammen treningsapparatet i henhold til monteringsanvisningen, og pass på at du kun bruker 
de strukturelle delene som følger med treningsapparatet og er designet for den. Før montering, 
sørg for at innholdet i leveransen er komplett ved å se på delelisten til monterings- og 
bruksanvisningen.

• Sørg for å sette opp treningsapparatet på et tørt og jevnt sted og beskytt den alltid mot fuktighet. 
Hvis du ønsker å beskytte stedet spesielt mot trykkpunkter, forurensning etc., anbefales det å 
legge en egnet, sklisikker matte under treningsapparatet.

• Hovedregelen er at mosjonister og treningsapparater ikke er leker. Derfor må de kun brukes 
av godt informerte eller instruerte personer.

• Stopp treningen umiddelbart i tilfelle svimmelhet, kvalme, brystsmerter eller andre fysiske 
symptomer. I tvilstilfeller, kontakt legen din umiddelbart.

• Barn, funksjonshemmede og funksjonshemmede personer bør kun bruke øvelsen under tilsyn og i 
nærvær av en annen person som kan gi støtte og nyttige instruksjoner.

• Pass på at kroppsdelene dine og andre personers deler aldri er i nærheten av noen bevegelige deler av 
treningsapparatet under bruk.

• Når du justerer de justerbare delene, sørg for at de er riktig justert og legg merke til den 
markerte, maksimale justeringsposisjonen, for eksempel for setestøtten.

• Ikke tren umiddelbart etter måltider!
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DELELISTE

NEI. Navn Antall NEI. Navn Antall

1 Hovedramme - foran 1 30 Bolt med øye M6x1,5*20 1

2 Hovedramme - bak 1 31 Skrue M6*8 1

3 Styre 1 32 Kork 1

4 Stabilisator foran 1 33 Skrue M8x35 4

5 Stabilisator bak 1 34 Fjærskive Ø8 4

6 Skyverør 1 35 Pulssensorkabel (1400 mm) B 1

7 Erme 1 36 Bakre skyverørdeksel L 1

8 Ryggstøtte / seteholder 1 37 Bakre skyverørdeksel P 1

9 Styre bak 1 38 Skrue ST4.2*20 4

10 Skumgrep Ø25x1,5x1090 2 39 Skrue ST4,2x15 1

11 Endestykke 2 40 Front skyverørdeksel 1

12 Pulssensor (750 mm) 2 41 Skrue M8x15 8

1. 3 Skrue ST4,2 x 20 4 42 Bueskive Ø8xØ16x1,5 4

14 Endelokk Ø12,1 2 43 Nivelleringsføtter M8x20 1

15 Skrue M8x45 2 44 Endestykke 2

16 Skive Ø8xØ20x2,0 6 45 Skrue M8 x 70 4

17 Skive Ø8xØ16x1,5 11 46 Deksel av front hovedramme 2

18 Mutter M8 6 47 Pulssensorkabel (1800 mm) A 1

19 Firkantet endestykke 60x30x2,0 3 48 Sensorkabel (1700 mm) 1

20 Sete 1 49 Venstre pedal 1

21 Ryggstøtte 1 50 Høyre pedal 1

22 Skive Ø6xØ16x1,2 8 51 Lastjusteringsknapp 1

23 Skrue M6x15 8 52 Lastjusteringskabel (1600 mm) 1

24 Skrue M6x45 S5 4 53 Bueskive Ø5xØ15x1,0 1

25 Skrue M10x20 4 54 Skrue M5*50 1

26 Skive Ø10 4 55 Konsoll 1

27 Skive Ø10xØ20x1,5 4 56 Skrue M5 x 50 4

28 Bøssing 2 57 Skumgrep Ø25xØ1,5x420 2

29 Skrue ST4.2*6 4 58 Endelokk Ø25x1,5 2

59 Svinghjul 1 75 Rett spindel 1

60 Mutter M10 3 76 Fjærskive Ø6 4

61 Bolt med øye M6x36 2 77 Mutter M6 4

62 Klemme U-formet 2 78 Belte 1

63 Skive Ø6 2 79 Begrens blokk 2
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64 Mutter M6 S10 2 80 Skrue ST2,9x16 2

65 Mutter M10x1,0x6 2 81 Venstre beltedeksel 1

66 Frihjulsgrep 1 82 Høyre beltedeksel 1

67 Skrue M8 x 20 1 83 Plaststift 3

68 Mutter M8 2 84 Skrue ST4,2x20 8

69 Frihjul 1 85 Skrue ST4,2x25 5

70 Spennende fjær 1 86 Sveiv 2

71 Rund klemme 2 87 Mutter M10x1,25 S14 2

72 Fjærskiver 1 88 Dekke 2

73 Lager 6003ZZ 2 89 Flaskeholder 1

74 Remskive 1 90 Skrue M4 * 10 2

MONTERINGSMATERIELL

15. Skrue M8 x 45 – 2 stk 16. Stor skive Ø8xØ20x2,0 – 4 stk

17. Skive Ø8xØ16x1,5 – 2 stk 18. Mutter M8 – 4 stk

16. Stor skive Ø8xØ20x2,0 – 2 stk 45. Skrue M8 x 70 – 4 stk

18. mutter M8 – 2 stk

38. Skrue ST4,2x20 – 4 stk 39. Skrue ST4,2x15 – 4 stk 24. Skrue M6x45 S5 – 4 stk

22. Skive Ø6 – 4 stk

33. Skrue M8x35 – 4 stk 17. Skive Ø8xØ16x1,5 – 4 stk 34. Skive Ø8 – 4 stk

Unbrakonøkkel S6 – 1 stk Hex
skrutrekker - 1 stk

skiftenøkkel med Phillips Unbrakonøkkel S5 – 1 stk
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MONTERING

TRINN 1

1. Fjern de seks M8x15-skruene (41), de fire skivene Ø8xØ16x1,5 (17) og de to skivene Ø8x16x16,5 
(42) fra den bakre hovedrammen (2). Skru ut skruene med S6 unbrakonøkkel.

Koble pulssensorkabelen A (47) fra den fremre hovedrammen (1) til pulssensorkabelen B (35) 
fra den bakre hovedrammen (2).

Koble den fremre hovedrammen (1) til den bakre hovedrammen (2) med seks M8x15 skruer (41), 
fire skiver Ø8xØ16x1,5 (17) og to skiver Ø8xØ16x1,5 (42) fra den fremre hovedrammen (1) som ble 
fjernet. Stram til skruene med S6 unbrakonøkkel.

2. Plasser den fremre stabilisatoren (4) foran den fremre hovedrammen (1) og juster skruehullene.

Koble den fremre stabilisatoren (4) til den fremre hovedrammen (1) med to M8x70 bolter (45), to store 
skiver Ø8xØ20x2,0 (16) og to M8 muttere (18). Stram mutterne med den medfølgende sekskantnøkkelen 
med stjerneskrutrekker.

Plasser den bakre stabilisatoren (5) bak den bakre hovedrammen (2) og juster skruehullene.

Koble den bakre stabilisatoren (5) til den bakre hovedrammen (2) ved hjelp av to M8x70 bolter (45), to 
store skiver Ø8xØ20x2,0 (16) og to M8 muttere (18). Stram mutterne med den medfølgende 
sekskantnøkkelen med stjerneskrutrekker.
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STEG 2

Fest gliderøret (6) til den bakre hovedrammen (2) med fire skiver Ø8xØ16x1,5 (17), fire fjærskiver Ø8 
(34) og fire M8x35 skruer (33).

Fest det fremre skyverørdekselet (40) med to ST4.2x20 skruer (38).

Fest deretter venstre og høyre bakre gliderørdeksel (36 og 37) til den bakre hovedrammen (2) med to 
ST4.2x20 skruer (38) og en ST4.2x15 skrue (39).

TRINN 3

Fjern de fire M10x20-boltene (25), fire avstandsstykker Ø10 (26) og fire skiver Ø10xØ20x1,5 (27) fra 
sete- og ryggstøttebraketten (8).

Fest salen og ryggstøtten (8) til kragen (7) med fire M10x20 skruer (25), fire avstandsstykker Ø10 (26) 
og fire skiver Ø10xØ20x1,5, som er fjernet.
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TRINN 4

Skru løs de fire M6x15-skruene (23) og de fire skivene Ø16xØ6x1,2 (22) fra baksiden av setet (20). Skru 
ut skruene med en unbrakonøkkel med en Phillips-skrutrekker. Fest setet (20) til seteholderen og 
ryggstøtten (8) med skive Ø6xØ16x1,2 (22) og M6x15 skrue (23). Fest deretter ryggstøtten (21) til 
setestøtten og ryggstøtten (8) med skive Ø6xØ16x1,2 (22) og M6x45 skrue S5 (24).

TRINN 5

Fest det bakre håndtaket (9) på seteholderen og ryggstøtten (8) med to skruer M8x45 (15), to store skiver 
Ø20xØ8x2.0 (16), to skiver Ø16xØ8x1.5 (17) og to M8 muttere (18). Stram mutterne og boltene med en 
sekskantnøkkel med en stjerneskrutrekker og den medfølgende S6 unbrakonøkkelen.

Koble pulssensorkabelen (35) fra den bakre hovedrammen (2) til pulssensoren (12) fra de bakre 
håndtakene (9).
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TRINN 6

Fjern de to skruene M8x15 (41) og de to skivene Ø16x8x8,5 (16) fra den fremre hovedrammen (1).

Plasser håndtakene (3) på den fremre hovedrammen (1) med to skruer M8x15 (41) og to skiver 
Ø16xØ8x1,5 (16) som er skrudd av. Stram skruene med en sekskantnøkkel med en Phillips-
skrutrekker.

TRINN 7

1. Fjern de fire skruene M5x10 (56) fra konsollen (55).

Koble pulssensorkabel A (47) og sensorkabel (48) fra den fremre hovedrammen (1) til konsollen 
(55). Sett inn ekstra kabler i den fremre hovedrammen (1).

Fest braketten (55) på hovedrammen (1) med fire M5x10 skruer (56). Stram skruene med en 
sekskantnøkkel med en Phillips-skrutrekker.

2. Fest venstre pedal (49) mot klokken til venstre sveiv (86). Fest 

høyre pedal (49) med klokken til høyre sveiv (86).
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TRINN 8

Fest flaskeholderen (89) med M4 x 10 skruer (90).

KONSOLLE

DISPLAYER

TID 00:00-99:00

HASTIGHET (SPD) 0-99,9 KM/H (ML/H)

AVSTAND 0,00–9999 km (ML)

KALORIER 0,0-9999 KCAL

ODOMETEER (ODO) OD 0,0–9999 km (ML)

PULSE (PUL) 0, 40~240 BPM

KNAPPER

MODUS Bekreft valget

SETT Still inn tid, distanse, kalorier, puls

Tøm (tilbakestill) Tilbakestille verdien

PÅ/AV (START/STOPP) Slå på, sett programmet på pause

FUNKSJONER

Automatisk på/av Enheten slås på automatisk når knappen eller pedalen trykkes ned Enheten 

slås av automatisk hvis det ikke er noen handling på 4 minutter

1. 3



NULLSTILLE Konsollen kan tilbakestilles ved å bytte batterier eller holde MODE-knappen inne i 3 
sekunder

MODUS Du kan velge mellom automatisk datavisning eller lås for å vise én data

TID Bruk MODE for å velge TID. Viser treningstid

HASTIGHET Bruk MODE for å velge SPEED. Viser gjeldende hastighet.

AVSTAND Bruk MODE for å velge DISTANCE. Gjeldende avstand vises.

KALORE Bruk MODE for å velge KALORI. Forbrente kalorier vises.

ODOMETR Velg MODUS for å velge ODOMETR. Den totale avstanden vises.

PULS Bruk MODE for å velge puls. Gjeldende brukers hjertefrekvens 
vises. Hold pulsdetektorene i 30 sekunder.

SCAN: Viser data hvert 4. sekund automatisk. BATTERI: Bytt ut 

batteriet hvis displayet er vanskelig å lese.

TRENINGSINSTRUKSJONER

En vellykket treningsøkt begynner med oppvarmingsøvelser og avsluttes med nedkjølingsøvelser 
(avslappende). Oppvarmingsøvelsene skal gjøre kroppen klar for hovedtreningen. Nedkjølingsfasen skal 
beskytte musklene dine mot skader og kramper. Gjør oppvarmings- og nedkjølingsøvelser som vist i 
diagrammet nedenfor.

Berøring av tærne

Bøy ryggen sakte fra hoftene. Hold rygg og armer avslappet mens du 
strekker deg nedover til tærne. Gjør det så langt du kan og hold 
posisjonen i 15 sekunder. Bøy knærne litt.

Overlår

Len deg mot en vegg med én hånd. Strekk deg ned og bak deg. Løft 
opp høyre eller venstre fot til baken så høyt som mulig. Hold i 30 
sekunder og gjenta to ganger for hvert ben.

Hamstring strukket

Sitt og strekk ut høyre ben. Hvil sålen på venstre fot mot innsiden av 
høyre stramt. Strekk ut høyre arm langs høyre ben så langt du kan. 
Hold i 15 sekunder og slapp av. Gjenta alt med venstre ben og venstre 
arm.

Innsiden av overlåret

Sitt på gulvet og sett føttene sammen. Knærne er pekt utover. Trekk 
føttene så nært lysken som mulig. Press knærne forsiktig nedover. 
Hold denne posisjonen i 30-40 sekunder hvis mulig.
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Legger og akillessene

Len deg mot en vegg med venstre ben foran det høyre og armene 
fremover. Strekk ut høyre ben og hold venstre fot på gulvet. Bøy 
venstre ben og len deg fremover ved å bevege høyre hofte i retning av 
veggen. Hold i 30-40 sekunder. Hold benet strukket og gjenta 
treningen med det andre benet.

FEILSØKING

Feil Løsning

Liggende er ikke stabil Stabiliser med stabiliserende føtter

Dataene vises ikke 1. Kontroller kabeltilkoblingen

2. Sjekk batteristatusen

3. Skift ut batteriene

Ingen puls registrert 1. Kontroller at kablene er riktig tilkoblet

2. Hold alltid håndtakene med begge hender

3. Trykk platene for mye

Liggende knirker Stram til skruene

FORDELER VED REKUMBERING

Liggestoler er et utmerket valg når det kommer til å stabilisere korsryggen på ryggen, da du lener deg 
tilbake mens du trener på treningssykkel bøyer du deg fremover. Liggende støtter derfor bedre 
kroppsholding.

Ligg er også mer gunstig for leddene dine. Bunnen av ryggen er lagt på en stor, stabil sal, og knærne 
og anklene er beskyttet mot mulig skade.

Det at salen er større er ofte den største forskjellen sammenlignet med klassisk treningssykkel. Bare 
komforten ved å sitte er forskjellen som alle som opplever denne typen treningssykler vil føle.

Liggende er også et godt alternativ for de fleste med nevrologiske lidelser. Hvis ryggen eller leddene dine 
lider av revmatoid artritt, kan liggende være den beste løsningen for deg på grunn av vektfordelingen i 
kroppen din.

VEDLIKEHOLD

• Rengjør med en myk klut og et ikke-aggressivt rengjøringsmiddel.

• Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler.

• Tørk kun av de elektriske delene med en klut. Unngå kontakt med vann.

OPPBEVARING

Hold liggende i et rent og tørt miljø. Sørg for at strømbryteren er slått av og at treningssykkelen ikke 
er koblet til strømuttaket.
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VIKTIG VARSEL

• Denne treningssykkelen kommer med standard sikkerhetsforskrifter og er kun egnet for 
hjemmebruk. All annen bruk er forbudt og kan være farlig for brukere. Vi er ikke ansvarlige 
for skader forårsaket av feil og forbudt bruk av maskinen.

• Rådfør deg med legen din før du begynner å trene på treningssykkelen. Legen din bør 
vurdere om du er i fysisk form til å bruke maskinen og hvor mye anstrengelse du er i stand til 
å gjennomgå. Feil trening eller bytte av kroppen kan skade helsen din.

• Les nøye følgende tips og øvelser. Hvis du opplever smerte, kvalme, pust eller andre 
helseproblemer under trening, stopp treningen umiddelbart. Hvis smertene vedvarer, kontakt 
legen din umiddelbart.

• Denne treningssykkelen er ikke egnet som et profesjonelt eller medisinsk formål. Det kan heller ikke brukes til 
helbredende formål.

• Pulsmåleren er ikke et medisinsk utstyr. Den gir kun omtrentlig informasjon om din gjennomsnittlige 
hjertefrekvens, og enhver foreslått pulsfrekvens er ikke medisinsk bindende. Akkumulerte data er 
kanskje ikke alltid nøyaktige angående ukontrollerbare menneskelige og miljømessige faktorer.

MILJØVERN

Etter at produktets levetid er utløpt eller hvis mulig reparasjon er uøkonomisk, kast det i henhold til 
lokale lover og miljøvennlig på nærmeste skrotegård.

Ved riktig avhending vil du beskytte miljøet og naturlige kilder. Dessuten kan du bidra til å beskytte 
menneskers helse. Hvis du ikke er sikker på riktig avhending, be lokale myndigheter om å unngå lovbrudd 
eller sanksjoner.

Ikke legg batteriene blant husavfallet, men lever dem til gjenvinningsplassen.

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI, GARANTIPRAV

Generelle vilkår for garanti og definisjon av vilkår

Alle garantibetingelser som er oppgitt nedenfor, bestemmer garantidekning og prosedyre for 
garantikrav. Garantibetingelser og garantikrav er underlagt lov nr. 89/2012 Coll. Civil Code, og lov nr. 
634/1992 Coll., Consumer Protection, som endret, også i tilfeller som ikke er spesifisert av disse 
garantireglene.

Selgeren er SEVEN SPORT sro med hovedkontor i Borivojova Street 35/878, Praha 13000, 
firmaregistreringsnummer: 26847264, registrert i handelsregisteret ved den regionale domstolen i 
Praha, seksjon C, vedlegg nr. 116888.

I henhold til gjeldende lovbestemmelser avhenger det av om kjøperen er sluttkunden eller ikke.

"Kjøperen som er sluttkunden" eller ganske enkelt "sluttkunden" er den juridiske enheten som ikke inngår 
og utfører kontrakten for å drive eller fremme sin egen handel eller forretningsvirksomhet.

"Kjøperen som ikke er sluttkunden" er en forretningsmann som kjøper varer eller bruker tjenester med det 
formål å bruke varene eller tjenestene til sine egne forretningsaktiviteter. Kjøper overholder den generelle 
kjøpsavtalen og forretningsbetingelser.

Disse garantibetingelsene og garantikravene er en integrert del av hver kjøpsavtale som inngås 
mellom selgeren og kjøperen. Alle garantibetingelser er gyldige og bindende, med mindre annet er 
spesifisert i kjøpsavtalen, i tillegget til denne kontrakten eller i en annen skriftlig avtale.

Garantibetingelser

Garantiperiode
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Selgeren gir kjøperen 24 måneders garanti for varekvalitet, med mindre annet er spesifisert i 
garantibeviset, fakturaen, leveringsbrevet eller andre dokumenter relatert til varene. Den juridiske 
garantiperioden gitt til forbrukeren påvirkes ikke.

Gjennom garantien for varekvalitet garanterer selgeren at de leverte varene i en viss tidsperiode skal 
være egnet for vanlig eller avtalt bruk, og at varene skal opprettholde sine vanlige eller 
kontraktsfestede egenskaper.

Garantien dekker ikke defekter som skyldes (hvis aktuelt):

• Brukerens feil, dvs. produktskade forårsaket av ukvalifisert reparasjonsarbeid, feil montering, 
utilstrekkelig innsetting av setepinnen i rammen, utilstrekkelig stramming av pedaler og sveiver

• Feil vedlikehold

• Mekaniske skader

• Regelmessig bruk (f.eks. slitasje på gummi- og plastdeler, bevegelige mekanismer, ledd, slitasje på 
bremseklosser/klosser, kjede, dekk, kassett/multihjul etc.)

• Uunngåelig hendelse, naturkatastrofe

• Justeringer gjort av ukvalifisert person

• Feil vedlikehold, feil plassering, skader forårsaket av lav eller høy temperatur, vann, 
upassende trykk, støt, tilsiktede endringer i design eller konstruksjon etc.

Prosedyre for garantikrav

Kjøper er forpliktet til å kontrollere Varene levert av Selger umiddelbart etter å ha tatt ansvaret for 
Varene og dens skader, dvs. umiddelbart etter levering. Kjøper må kontrollere varene slik at han 
oppdager alle mangler som kan oppdages ved slik kontroll.

Når kjøperen fremsetter et garantikrav, er kjøperen forpliktet til, på forespørsel fra selgeren, å bevise 
kjøpet og gyldigheten av kravet med fakturaen eller leveringsbrevet som inkluderer produktets 
serienummer, eller eventuelt ved dokumentene uten serienummeret. Hvis kjøperen ikke beviser 
gyldigheten av garantikravet med disse dokumentene, har selgeren rett til å avvise garantikravet.

Dersom Kjøper gir melding om en mangel som ikke dekkes av garantien (f.eks. i tilfelle at 
garantibetingelsene ikke ble oppfylt eller ved feilmelding e.l.), er Selger berettiget til å kreve 
kompensasjon for alle kostnader som oppstår ved reparasjonen. Kostnaden skal beregnes etter 
gjeldende prisliste over tjenester og transportkostnader.

Hvis selgeren finner ut (ved å teste) at produktet ikke er skadet, godtas ikke garantikravet. Selger 
forbeholder seg retten til å kreve kompensasjon for kostnader som oppstår fra det falske garantikravet.

I tilfelle kjøperen fremsetter et krav om varene som er juridisk dekket av garantien gitt av selgeren, 
skal selgeren fikse de rapporterte defektene ved hjelp av reparasjon eller ved å bytte den skadede 
delen eller produktet med en ny. Basert på kjøperens avtale, har selgeren rett til å bytte de defekte 
varene mot en fullstendig kompatibel vare med samme eller bedre tekniske egenskaper. Selgeren har 
rett til å velge formen for garantikravsprosedyrene beskrevet i dette avsnittet.

Selgeren skal avgjøre garantikravet innen 30 dager etter levering av de defekte varene, med mindre 
det er avtalt en lengre periode. Dagen da de reparerte eller byttede varene blir overlevert til kjøperen 
anses å være dagen for oppgjøret for garantikravet. Når Selgeren ikke er i stand til å gjøre opp 
Garantikravet innen den avtalte perioden på grunn av varedefektens spesifikke karakter, skal han og 
Kjøper inngå en avtale om en alternativ løsning. I tilfelle slik avtale ikke inngås, er Selger forpliktet til å 
gi Kjøper en økonomisk kompensasjon i form av refusjon.

CZ
SEVEN SPORT sro

Registrert kontor:
Hovedkvarter:
Garanti og service:

Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR 
Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Čermenská 486, Vítkov 749 01
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CRN:
MVA-ID:

26847264
CZ26847264

Telefon:
E-post:

+ 420 556 300 970 
eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Internett: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline sro

Hovedkontor, garanti- og servicesenter: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

CRN:
MVA-ID:

36311723
SK2020177082

Telefon:
E-post:

+ 421(0)326 526 701 
objednavky@insportline.cz  
reklamacie@insportline.cz  
servis@insportline.cz

Internett: www.inSPORTline.sk
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