
Hůl vycházková skládací 
Návod k použití 
 
1. Složení vycházkové skládací hole se provádí vytažením dílů hole od sebe (jsou spoje-

ny gumovým pérem) a naskládáním dílů vedle sebe. Hůl uložte do slídového pouzdra. 
2. Vycházkovou skládací hůl je možno výškově nastavit dle potřeby uživatele: zamáčk-

nete pojistný kolík,hůl nastavíte do potřebné výšky tak,aby se pojistný kolík opět vy-
sunul a zajistil tak hůl proti nežádoucímu složení. 

3. POZOR! Po úpravě výšky hole musí být pojistný kolík řádně zaaretován. 
4. Dbejte na včasnou výměnu pryžové koncovky hole, aby nedošlo k poškození kovové 

části. 
5. Maximální nosnost hole je 100 kg.  
Hlavní funkce: Zajištění podpory při chůzi. 
Postup při čištění: 
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Podmínky užití: 
  
1. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.  
2. Výrobek musí být používán výhradně k účelu, ke kterému je určen a uživatel se musí řídit pokyny uvedenými v 

návodu k použití. Za škody vzniklé na výrobku z důvodu neodborného zacházení v rozporu s „Návodem k použití“ 
výrobce  neodpovídá. 

3. Výrobek musí být řádně užíván, ošetřován, udržován a skladován dle pokynů uvedených v návodu k použití. 
4. Každou vzniklou závadu je nutné ihned po jejím zjištění opravit. Za závady vzniklé následkem dalšího používání 

výrobku, aniž by původní závada byla opravena, nese plnou zodpovědnost uživatel. 
5. Reklamace musí být uplatněna u prodejce (včetně prodejců přes internet, či alternativních), kde byl výrobek za-

koupen. Uplatnění reklamace se řídí příslušnými paragrafy Občanského a jiných zákonů ČR. 
6. Při uplatnění reklamace musí uživatel nezpochybnitelně prokázat, že u prodejce zboží/výrobek zakoupil.  Pro 

urychlení vyřízení reklamace se uživateli doporučuje předložit doklad o koupi výrobku a vyplněný poslední list 
návodu podmínky užití s výrobním číslem reklamovaného zboží. 

7. Výrobce opatřuje výrobek identifikačním štítkem. Jsou-li údaje na identifikačním štítku nečitelné, či chybí-li 
úplně, může být uživatel vyzván, aby totožnost reklamovaného zboží doložil.  

8. Reklamační řízení lze zahájit, jestliže je reklamované zboží zasláno pečlivě zabalené a zajištěné proti poškození. 
Velmi vhodné je zboží zaslat v originálním obalu. Za poškození reklamovaného zboží vzniklého při jeho zasílání 
výrobce nezodpovídá. Majitel je povinen předložit reklamované zboží čisté a hygienicky nezávadné, dle obecných 
hygienických zásad. Majitel nemůže při reklamaci požadovat, aby v průběhu reklamačního řízení za něj byla pro-
vedena základní údržba nebo čištění výrobku. 

9. Dobu uplatnění práva z vady nelze zaměňovat s užitnou dobou, tj. dobou po kterou při správném používání a 
správném ošetřování, včetně údržby, lze zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti 
v konstrukci řádně užívat. 
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