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SÄKERHETS INSTRUKTIONER

•

•

För att säkerställa bästa möjliga säkerhet för träningen, kontrollera den regelbundet på skador och slitna delar.

Om du vidarebefordrar denna träningsperson till en annan person eller om du tillåter en annan person att använda den, se till att 

personen känner till innehållet och instruktionerna i dessa instruktioner.

Endast en person ska använda träningen åt gången.

Se till att alla skruvar, bultar och andra fogar är ordentligt åtdragna och sitter ordentligt före den första användningen.

Ta bort alla vassa föremål runt träningen innan du börjar träna. Använd bara övningen för din träning om den fungerar 

felfritt.

Alla trasiga, slitna eller defekta delar måste omedelbart bytas ut och / eller motionsutövaren får inte längre användas förrän den har 

underhållits och reparerats ordentligt.

Föräldrar och andra tillsynspersoner bör vara medvetna om sitt ansvar på grund av situationer som kan uppstå för vilka träningen 

inte har utformats och som kan uppstå på grund av barns naturliga lekinstinkt och intresse för att experimentera.

Om du tillåter barn att använda den här träningen måste du ta hänsyn till och bedöma deras mentala och fysiska tillstånd och 

utveckling och framför allt deras temperament. Barn ska använda träningen endast under övervakning av vuxna och instrueras om 

korrekt och korrekt användning av träningen. Träningen är inte en leksak.

För din egen säkerhet, se alltid till att det finns minst 0,6 meter ledigt utrymme i alla riktningar runt din produkt medan du tränar.

För att undvika eventuella olyckor, låt inte barn närma sig träningen utan tillsyn, eftersom de kan använda den på ett sätt som den 

inte är avsedd för på grund av deras naturliga lekinstinkt och intresse för att experimentera.

Observera att felaktig och överdriven träning kan vara skadlig för din hälsa.

Observera att spakar och andra justeringsmekanismer inte skjuter in i rörelseområdet under träningen.

Se till att träningen står på ett stabilt sätt och att eventuella ojämnheter i golvet utjämnas när du ställer in tränaren.

Bär alltid lämpliga kläder och skor som är lämpliga för din träning på träningen. Kläderna måste utformas så att de inte kommer att 

fastna i någon del av träningen under träningen på grund av sin form (till exempel längd). Var noga med att ha lämpliga skor som är 

lämpliga för träningen, stötta fötterna ordentligt och som är försedda med en halkfri sula.

Var noga med att konsultera en läkare innan du påbörjar ett träningsprogram. Han kan ge dig riktiga tips och råd med avseende på 

den individuella stressintensiteten för dig såväl som din träning och förnuftiga matvanor.

Viktgräns: 150 kg

Mått: L137 x B54 x H150cm

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vikt: 51 kg

VARNING! Hjärtfrekvensmätaren kanske inte är korrekt. Överbelastning under träning kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall. 

Om du känner obehag, sluta omedelbart träningen!

Kategori: HC ( EN957-standard) lämplig för hemmabruk

•

•

VIKTIGA ANTECKNINGAR

• Montera träningsmaskinen enligt monteringsanvisningarna och se till att endast använda de konstruktionsdelar som medföljer 

träningsmaskinen och som är avsedda för den. Innan monteringen, se till att innehållet finns
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leveransen är komplett genom att hänvisa till dellistan i monterings- och bruksanvisningen.

Var noga med att placera träningen på en torr och jämn plats och alltid skydda den mot fukt. Om du vill skydda platsen särskilt mot 

tryckpunkter, föroreningar etc. rekommenderas att du placerar en lämplig, halksäker matta under träningen.

Den allmänna regeln är att utövare och träningsredskap inte är några leksaker. Därför får de endast 

användas av korrekt informerade eller instruerade personer.

Sluta träningen omedelbart vid yrsel, illamående, bröstsmärtor eller andra fysiska symtom. Om du är osäker, kontakta din läkare 

omedelbart.

Barn, funktionshindrade och handikappade personer bör använda övningen endast under överinseende och i närvaro av en annan 

person som kan ge stöd och användbara instruktioner.

Se till att dina kroppsdelar och andra personer aldrig är nära rörliga delar av träningen under dess användning.

När du justerar de justerbara delarna, se till att de är rätt justerade och notera det markerade, maximala justeringsläget, till exempel 

för sadelstödet.

Träna inte omedelbart efter måltiderna!

•

•

•

•

•

•

•

•
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EXPLODERAD RITNING

DELAR LISTA

Nej.

1

2

3

4

5L

5R

Beskrivning

Huvudram

Stabilisator

Vagnbult

Justerbar fotlock (D76) Vänster 

överföring fotlock (D76) Höger transfer 

fotlock (D76)

Specifikation Q'ty

1

1

4

2

1

1

D76x1.5Tx480L

M8x1,25x90L

D76 * 86

D76 * 120L

D76 * 120L
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6 Kurvbricka D22xD8,5x1,5T 12

7

8

9

10

11

12L

12R

Vårtvätt

Kupolformad mutter

Insexbult

Styrstolpe

Pedalsvetsuppsättning

Vänster svängstöd

Höger gungstöd

D15.4 * D8.2 * 2.0T

M8x1,25x15L

M8x1,25x20L

10

4

4 + 4

1

2

1

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21L \ R

22

23

24

Främre fotöverdrag (ut) Främre 

fotöverdrag (inre) Runt ändlock

Insexbult

Vänster övre fotöverdrag 

Nylonmutter

Stabilisator

Vagnbult

Pedaler

Keps för bult

Stegbult

Platt bricka

100x54x27

100x54x24

D1 "* 17,5L

M8x1,25x100L

115x95x43

M10 * 1,5 * 10T

D76x1.5Tx480L

M6 * 1 * 45L

395x120x70

D30 * 17 (M12)

M10 * 1,5 * 66L

D24 * D13,5 * 2,5T

2

2

2

2

2

3

1

4

1

2

2

2

25

26

27

28

29

30

31

Rund korsskruv

C-ring

X

X

Datorkabel (övre)

Datorkabel (nedre)

Bussning

ST4.2x1.4x20L

S-16 (1T)

X

X

1000L

1250L

D29 * D11,9 * 9T

4

2

X

X

1

1

4

32

33

Pedalsvetsuppsättning Vevsats 2

2

34 Remskiva D310x19 1

35 Poly bälte 1321 PJ6 1

36L Vänster kedjelock 1

36R Höger kedjelock 1

37 Magnetiskt system D260 * 132L 1

38 Höger övre fotöverdrag 115x95x43 2
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39 Sidokåpa D36 * 14 2

40 Bult M8x1,25x20 4

41 Bultöverdrag D35 * 8 2

42 Runt omslag 2

43 Lager # 6004ZZ 2

44 Rund korsskruv ST4x1.41x20L 8

45 Låsmutter 3/8 "-26UNFx6.5T 2

46 Platt bricka D30 * D10 * 4.1T 1

47 Platt bricka D50 * D10 * 2T 1

48 Kupolformad mutter M8 * 1,25 * 8T 2

49 Distansring D10 * D14 * 3T 1

50

51

Platt bricka

Platt tvättmaskin i plast

D20 * D11 * 2T

D50 * D10 * 1.0T

2

2

52 Svängsats för svängstöd 2

53 Skum D30x7Tx550L 2

54 Skum D23x7Tx530L 2

55 Svampmössa D1 1/4 "* 45 L 2

56 Vår D4.0xD20x82L 1

57 Nylonmutter M6x1.0x6T 4

58 Bult M6x1,0x15L 4

59 Bultöverdrag D28 * 17 (M10) 2

60 Platt bricka D26 * D21 * 1,5T 1

61 Vevsats 1

62

63

Rund magnet

Vinkad bricka

S10042

D27 * D21 * 0,3T

1

1

64 Dator B-11851 1

65 Höger omslag 80x50x87 2

66 Vänster omslag 80x50x87 2

67 C-ring S-16 (1T) 2

68 Vinkad bricka D21xD16x0.3T 2

69 Lager # 99502ZZ 12

70 Tomgångsplatta 1

71 Främre pedalaxel D15,85x63,2L 2

72L Vänster styr 1

72R Höger styr 1

73 Platt bricka D14xD6.5x0.8T 4
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74 Tomgångshjul D43 * 25L 1

75 Hantera pulsen 2

Pulskabel 500L 2

76 Anti-lös mutter M10 * 1,25 * 10T 2

77L Vänster främre kedjelocket 1

77R Höger främre kedjelock 1

78 Övre lock 1

79 Platt bricka D23 * D17 * 1,2T 4

80 Platt bricka D21 * D8,5 * 1,5T 2

81 Övre universalkåpa 125 * 90 * 39 2

82 Lägre universalkåpa 125 * 90 * 39 2

83

84

Rund korsskruv

Främre datorkåpa

ST4x1.41x15L

380 * 150 * 50

16

1

85 Bakre datorkåpa 340 * 150 * 50 1

86 Knopp 4

87 Rund korsskruv M5 * 0,8 * 10L 2

88 Innerrör D71,5 * 100L 1

89 Dragkabel (övre) 465L 1

90 Dragkabel (nedre) 500L 1

91 Platt bricka D25 * D8,5 * 2T 4

92 Korsskruv M5x98x12L 1
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CHECKLISTA (PAKETS INNEHÅLL)
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HOPSÄTTNING

STEG 1

1) Montera den främre stabilisatorn (2) och den bakre stabilisatorn (19) på huvudramen (1) med de fyrkantiga bultarna (3), de böjda 

brickorna (6), fjäderbrickorna (7) och kupolmuttrarna (8) ).

2) Justera rätt höjd genom att vrida hjulet på de bakre fotkåporna (4).

3) Montera vänster och höger pedal (21L & 21R) på pedalstödröret (11) med skruvarna (20), platta brickor (73) och rattarna (86).

4) Det finns tre valfria positioner för pedalerna på pedalstödröret (11) med tre hål.
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STEG 2

1)

2)

Föreslå att du monterar detta steg av två personer.

Sätt först in den övre spänningskabeln (89) i hålet på styrstången (10), ta bort den förmonterade skruven och den viftade brickan 

från spänningskabeln, använd sedan nyckeln för att dra åt som fig. (a)

Lyft upp kåpan för styrstolpen (78) som fig. (b), anslut sedan datorkabeln (29) med motorns kabel (30) och anslut änden på den 

övre spänningskabeln (89) och den nedre spänningskabeln (90) som fig. (c)

Sätt i styrstången (10) på huvudramen och dra åt den som på fig. (d) med hjälp av de böjda brickorna (6), fjäderbrickorna (7) och 

insexbultarna (9). Lägg sedan ner kåpan för styrstången (78) och fäst den på huvudramen.

Montera det vänstra och högra rörliga styret (12L & 12R) på det rörliga styrstödet (52) med hjälp av hårdvara som fig. (e).

3)

4)

5)
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STEG 3

Montera det vänstra och högra fasta styret (72L & 72R) på styrstången (10) med hjälp av insexbultarna (16), de böjda brickorna (6), 

fjäderbrickorna (7) och de kupolformiga muttrarna (48).
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STEG 4

1) Anslut datorkabeln (29) och kabeln till handpulsgivaren (75) med datorn (64) och fäst sedan datorn (64) på   styrstången (10) med 

skruvarna.

2) Sätt bultkåpan (22) och bultkåpan (59) på bulten.
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STEG 5

1) Fäst det övre och nedre locket för kardanled (81 & 82) på kardanledet (32) med skruvarna (83).

2) Fäst den främre och bakre kåpan för styrstolpen (84 & 85) på styrstolpen (10) med skruvarna (83 & 87).

DATOR

A. Användarinformation

Ange din personliga information före träningen. Använd BODY FAT-knappen för att ange information om kön, ålder, längd och vikt. Data 

sparas tills batteriet tas bort.

B. Klocka
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a. Konsolen går in i klockvisningsläge om den inte upptäcker någon signal eller knapptryckning under 4 minuter. Tryck på ENTER för att 

växla mellan klocka och temperatur, tryck på valfri knapp för att lämna klockläget. Tryck på ENTER-knappen i två sekunder för att ställa 

in tiden (TID) och larmet (ALARM) med hjälp av uppåt (UPP) och nedåt (NER).

Håll ENTER och UPP i 2 sekunder för att visa aktuell tid.

b.

c.

FUNGERA

1.

2.

3.

4.

Clock: Visar aktuell tid hh: mm

Alarm: Du kan ställa in alarmet; då hör du ett pip i 1 minut. Temperatur: Visar aktuell rumstemperatur.

Scan: Visar automatiskt tid, hastighet, distans, kalorier, puls och varvtal var 6: e sekund tills du trycker på ENTER och stänger av 

autosökning. När autoskanningsfunktionen är avstängd visas SCAN i 2 sekunder och startas sedan om.

Tid: Visar träningstiden i mm: ss (från 00:00 till 99:59). Du kan också ställa in nedräkningen med UPP- och NER-knapparna. Om du 

fortsätter träna efter att den inställda tiden har uppnåtts hörs ett pip och tiden återställs.

Hastighet: visar träningshastigheten i KM / h eller MIL / h. Om ingen signal tas emot visas NO SPEED.

Avstånd: Visar avståndet upp till 99,9 km / mi. Kalorier: Visar förbrända kalorier 

under träningen.

Puls: Visar pulsen under träning. Visar INGEN PULS om den inte detekteras.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Varvtal: Pedalernas hastighet.

11. Ålder: Visar åldersintervallet 10 till 99 år. Det ursprungliga värdet är 35 år.

12. Återställningsfunktion (pulsåterhämtning): Håll båda händerna på räckena eller bröstbältet under START-fasen och tryck sedan på 

PULSE RECOVERY. Nedräkningen börjar från 1 min. Efter 1 minut visas resultatet F1.0 - F6.0

1.0

1,0 <F <2,0

2,0 ≤ F ≤ 2,9

3,0 ≤ F ≤ 3,9

4,0 ≤ F ≤ 5,9

6.0

utestående

excellent

Bra

rättvist

under medel

fattig

Knappar

1. UPP - Under installationen, tryck för att öka tid, avstånd, kalorier, ålder, längd och kön. Du kan ställa in tid och alarm medan du ställer 

in CLOCK.

2. NED - Under installationen, tryck för att minska tid, avstånd, kalorier, ålder, längd och kön. Du kan ställa in tid och alarm medan du 

ställer in CLOCK.

Tryck på UPP och NER för att återställa värdet.

3. ENTER / RESET: Tryck för att bekräfta.

Om konsolen visar NO SPEED, tryck och håll ned knappen i två sekunder för att starta om 

konsolen

4. BODY FAT: Tryck för att mata in data före mätning av kroppsfett.

5. MÄTNING: Tryck för att se förhållandet mellan kroppsfett, BMI och BMR. 

FAT%: Visar kroppsfett%.
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6. BMI: Body mass index visar förhållandet mellan kroppsfett och höjd / vikt

BMR: Visar antalet kalorier som krävs för grundläggande kroppsfunktioner

7. Pulsåterställning: Pulsåterställningsfunktion.

HUR man byter ut batterierna

Ta ut batteriluckan från bottenhuset och byt sedan ut batterierna. Instruktionen enligt nedan.

ANVÄNDNING AV ELEPTISK TRÄNING

Den elliptiska tränaren är en populär träningsmaskin, en av de nyaste och mest effektiva hemmaträningsmaskinerna.

När du tränar på ett elliptiskt löpband rör sig dina fötter längs den elliptiska kurvan.

Den elliptiska löpbandet är en vanlig ersättning för motionscyklar och löpband eftersom den är mjukare för dina leder. Med handtagen tränar du 

också den övre halvan av kroppen.

Under träningen överför du vikten från en fot till en annan. Försök att upprätthålla en upprätt och naturlig position. Hanterare hjälper dig. Hitta 

det perfekta stället att hålla i greppet och försök att röra dig så naturligt som möjligt.

TRÄNINGSINSTRUKTIONER

Använda din ELLIPTISK TRÄNING ger dig flera fördelar, det kommer att förbättra din fysiska kondition, tonmuskler och i kombination med en 

kalorikontrollerad diet hjälper dig att gå ner i vikt.

UPPVÄRMNINGSFASEN

Detta steg hjälper till att få blodet att flyta runt kroppen och musklerna fungerar ordentligt. Det minskar också risken för kramper och 

muskelskador. Det är tillrådligt att göra några stretchövningar enligt nedan. Varje sträcka ska hållas i cirka 30 sekunder, tvinga inte eller ryck 

dina muskler i en sträcka - om det gör ont, STOPP.
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ÖVNINGSFASEN

Detta är det stadium där du anstränger dig. Efter regelbunden användning blir musklerna i benen starkare. Arbeta i din egen takt men det är 

mycket viktigt att hålla ett konstant tempo hela tiden. Arbetshastigheten bör vara tillräcklig för att höja din hjärtrytm till målzonen som visas i 

diagrammet nedan.

Det här steget ska pågå i minst 12 minuter för de flesta, men de flesta börjar cirka 15-20 minuter.

KYLA NEDFASEN

Det här steget är att låta ditt kardiovaskulära system och muskler lindas ner. Detta är en upprepning av uppvärmningsövningen, t.ex. minska 

ditt tempo, fortsätt i cirka 5 minuter. Sträckövningarna bör nu upprepas, kom ihåg igen att inte tvinga eller ryck dina muskler in i sträckan.

När du blir bättre kan du behöva träna längre och hårdare. Det är tillrådligt att träna minst tre gånger i veckan, och om möjligt placera dina 

träningspassar jämnt under hela veckan.

MUSKELSTONERING

För att tona muskler när du är på din ELLIPTISKA TRÄNARE måste du ha motståndet ganska högt. Detta kommer att lägga mer belastning på 

våra benmuskler och kan innebära att du inte kan träna så länge du vill. Om du också försöker förbättra din kondition måste du ändra ditt 

träningsprogram. Du bör träna som normalt under uppvärmnings- och svalningsfaserna, men mot slutet av träningsfasen bör du öka 

motståndet och få dina ben att arbeta hårdare än normalt. Du måste sänka hastigheten för att hålla pulsen i målzonen.

VIKTMINSKNING

Den viktiga faktorn här är hur mycket du anstränger dig. Ju hårdare och längre du arbetar desto mer kalorier kommer du att förbränna. Effektivt 

är det samma som om du tränade för att förbättra din kondition, skillnaden är målet.
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UNDERHÅLL

•

•

•

•

•

•

•

Använd endast en mjuk trasa och ett milt rengöringsmedel.

Rengör inte plastdelarna med slipmedel eller lösningsmedel. Torka av svetten 

efter varje användning.

Skydda enheten från fukt och extrema temperaturer. Skydda din enhet, dator och 

konsol från direkt solljus. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna regelbundet. 

Förvara på ett torrt och rent ställe från barn.

MILJÖSKYDD

Efter att produktens livslängd har löpt ut eller om en eventuell reparation är oekonomisk, kasta den enligt lokala lagar och miljövänligt i 

närmaste skrotverk.

Genom korrekt bortskaffande skyddar du miljön och de naturliga källorna. Dessutom kan du hjälpa till att skydda människors hälsa. Om du inte är 

säker på att du bortskaffar rätt, be lokala myndigheter att undvika lagöverträdelser eller sanktioner.

Lägg inte batterierna bland hushållsavfall utan lämna in dem till återvinningsplatsen.

VILLKOR OCH VILLKOR FÖR GARANTI, GARANTIKRAV

Allmänna garantivillkor och definition av villkor

Alla garantivillkor som anges här under bestämmer Garantitäckning och Garantianspråk. Garantivillkor och garantikrav regleras av lag nr 

89/2012 Coll. Civillagen och lag nr 634/1992 Coll., Konsumentskydd, med ändringar, även i fall som inte specificeras av dessa garantiregler.

Säljaren är SEVEN SPORT sro med sitt säte i Strakonická gata 1151 / 2c, Prag 150

00, företagsregistreringsnummer: 26847264, registrerat i handelsregistret vid Regiondomstolen i Prag, avsnitt C, infoga nr 116888.

Enligt gällande lagliga regler beror det på om köparen är slutkund eller inte.

"Köparen som är slutkund" eller helt enkelt "slutkund" är den juridiska enhet som inte slutar och utför avtalet för att driva eller främja sin egen 

handel eller affärsverksamhet.

”Köparen som inte är slutkund” är en affärsman som köper varor eller använder tjänster i syfte att använda varorna eller tjänsterna för sin egen 

affärsverksamhet. Köparen överensstämmer med det allmänna köpeavtalet och affärsvillkoren.

Dessa garantivillkor och garantikrav är en integrerad del av varje köpeavtal som görs mellan säljaren och köparen. Alla garantivillkor är giltiga 

och bindande, såvida inte annat anges i köpeavtalet, i ändringen av detta avtal eller i ett annat skriftligt avtal.

Garantivillkor

Garantiperiod

Säljaren ger köparen 24 månaders garanti för varukvalitet, såvida inte annat anges i garantibeviset, fakturan, leveransbrev eller andra 

dokument relaterade till varorna. Den lagliga garantiperioden som tillhandahålls konsumenten påverkas inte.

Genom garantin för varukvalitet garanterar säljaren att de levererade varorna under en viss tid ska vara lämpliga för regelbunden eller 

kontraktsanvändning och att varorna ska bibehålla sina vanliga eller avtalade funktioner.

Garantin täcker inte fel som härrör från (om tillämpligt):
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• Användarens fel, dvs produktskador orsakade av okvalificerat reparationsarbete, felaktig montering, otillräcklig införande av 

sadelstolpen i ramen, otillräcklig åtdragning av pedaler och vevar

Felaktigt underhåll

Mekaniska skador

Regelbunden användning (t.ex. slitage på gummi- och plastdelar, rörelsemekanismer, fogar, slitage på bromsbelägg / block, kedja, 

däck, kassett / flerhjul etc.)

Oundviklig händelse, naturkatastrof Justeringar gjorda av 

okvalificerad person

Felaktigt underhåll, felaktig placering, skador orsakade av låg eller hög temperatur, vatten, olämpligt tryck, stötar, avsiktliga 

förändringar i design eller konstruktion etc.

•

•

•

•

•

•

Garantikravförfarande

Köparen är skyldig att kontrollera de varor som levereras av säljaren omedelbart efter att ha tagit ansvaret för varorna och dess skador, dvs. 

omedelbart efter leveransen. Köparen måste kontrollera varorna så att han upptäcker alla defekter som kan upptäckas med sådan kontroll.

När du gör ett garantikrav är köparen skyldig, på säljarens begäran, att bevisa köpet och giltigheten av fordran genom fakturan eller 

leveransfakturan som inkluderar produktens serienummer, eller så småningom av dokumenten utan serienumret. Om köparen inte bevisar 

giltigheten av garantikravet med dessa dokument har säljaren rätt att avslå garantikravet.

Om köparen meddelar en defekt som inte täcks av garantin (t.ex. om garantivillkoren inte har uppfyllts eller om fel rapporteras av misstag etc.), 

kan säljaren kräva ersättning för alla kostnader som uppstår vid reparationen. Kostnaden ska beräknas enligt giltig prislista för tjänster och 

transportkostnader.

Om säljaren upptäcker (genom att testa) att produkten inte är skadad accepteras inte garantikravet. Säljaren förbehåller sig rätten att kräva 

ersättning för kostnader som uppstår till följd av falskt garantianspråk.

Om köparen gör anspråk på varorna som lagligen täcks av garantin från säljaren, ska säljaren åtgärda de rapporterade bristerna genom 

reparation eller genom byte av den skadade delen eller produkten mot en ny. Baserat på köparens överenskommelse har säljaren rätt att byta 

ut de defekterade varorna mot ett fullt kompatibelt gods med samma eller bättre tekniska egenskaper. Säljaren har rätt att välja formen på de 

garantiprövningsförfaranden som beskrivs i detta stycke.

Säljaren ska reglera garantikravet inom 30 dagar efter leveransen av de defekta varorna, såvida inte en längre period har avtalats. Den dag då 

de reparerade eller utbytta varorna överlämnas till köparen anses vara dagen för garantianspråket. När säljaren inte kan lösa garantianspråket 

inom den överenskomna perioden på grund av varufelens specifika karaktär, ska han och köparen komma överens om en alternativ lösning. 

Om ett sådant avtal inte görs är säljaren skyldig att ge köparen en ekonomisk ersättning i form av återbetalning.

CZ

SEVEN SPORT sro

Registrerat kontor:

Huvudkontor:

Garanti och service:

CRN:

MOMSREGISTRERINGSNUMMER:

Telefon:

E-post:

Čermenská 486, Vítkov 749 01

26847264

CZ26847264

+ 420 556 300 970

eshop@insportline.cz

reklamace@insportline.cz

servis@insportline.cz

www.inSPORTline.cz

Strakonická 1151 / 2c, Praha 5, 150 00, ČR Dělnická 

957, Vítkov, 749 01

Webb:

SK

inSPORTline sro
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Huvudkontor, garanti- och servicecenter: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

CRN: 36311723

MOMSREGISTRERINGSNUMMER: SK2020177082

Telefon: + 421 (0) 326526701

E-post: objednavky@insportline.sk

reklamacie@insportline.sk

servis@insportline.sk

www.inSPORTline.skWebb:
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