
 



UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM KOLA SI PŘEČTĚTE uživatelskou příručku 
ke kolu CORRATEC 

 
PODMÍNKY ZÁRUKY 

 
Výrobek musí být používán výhradně k tomu účelu, ke kterému byl vyroben a ke kterému je určen. 
Při uplatňování záruky zákazník předloží kompletní čisté kolo, potvrzený originál záručního listu a 
prodejního dokladu (paragonu).  
 
Reklamace mají vždy charakter odstranitelné vady, která se řeší výměnou součástí, opravou nebo 
odborným seřízením. Opravou je zajištěno, že zákazník může výrobek nadále řádně a bez omezení 
užívat.  
 
Nárok na uplatnění záruky zaniká:  
 

•  Bylo-li zjištěno, že k poškození výrobku nedošlo vinou výrobce, ale uživatele (neodbornou 
opravou, extrémním zatížením, špatným uskladněním apod.).  
•  Neuplatněním nároku ze záruky v záruční lhůtě.  
•  Nebyl-li výrobek řádně používán a udržován v souladu s návodem k použití.  
•  Nebyl-li při uplatnění nároku ze záruky předložen řádně vyplněný záruční list a originál 
dokladu o koupi (paragon).  
•  Závady vzniklé běžným opotřebením (např. řetězu nebo ráfků) nebo nadměrným 
opotřebením způsobeným zanedbáním kontroly a údržby nemohou být předmětem 
reklamace.  
 

Podmínky záruky na jednotlivé součásti elektrokola  
 
Záruka na komponenty se nevztahuje na závady vzniklé vinou uživatele, nedodržením pokynů v 
návodu, běžným opotřebením, používáním k takovým účelům, ke kterým rám ani komponenty 
nejsou určeny (profesionální závodění, extrémní skoky a ostatní nestandardní použití). Výrobce ani 
prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za zranění způsobené při používání elektrokol a jejich 
komponentů.  
 
Rám a vidlice  
 
Záruka se vztahuje na materiál, jeho spoje a prorezavění. Záruku nelze uplatnit na poškození 
způsobené havárií nebo neodbornou opravou. Pro posouzení příčiny poškození je nutné zachování 
původního laku na daném dílu.  
 
Odpružené vidlice a zadní pružící jednotky  
 
Základním kritériem pro přijetí reklamace prasklé odpružené vidlice je neporušenost geometrie 
vnitřních a vnějších nohou vidlice. Nelze uplatňovat závady typu vzniku vůle, jestliže je ve vidlici 
nečistota a voda, která způsobuje poškození, dále pak ohyb sloupku vidlice nebo poškození korunky 
vlivem nehody nebo přetížení.  
 
U zadní pružící jednotky nelze uznat závady, při kterých je poškozena geometrie jednotky (havárie či 
přetížení při nevhodném nastavení), nebo je patrné unikání vzduchu či oleje způsobené vniknutím 
nečistot a vody pod těsnění, jsou patrné rýhy nebo stopy koroze na kluzných částech.  
 
Řízení  
 
Záruka se vztahuje na materiálové vady, neuznává se deformace sloupků vidlice při nadměrném 
dotažení představce nebo deformace představce po vysunutí nad značku maximálního přípustného 
vysunutí. Provoz jízdního kola vyžaduje kontrolu a vymezování vůle hlavového složení, proto 
vytlučené, zkorodované nebo znečištěné ložiskové dráhy nelze uznat jako oprávněnou reklamaci.  



 
Středové složení  
 
Do záruky spadají vady materiálu a jeho tepelné zpracování. Běžné seřizování vůle není předmětem 
garančních oprav. Rovněž není možné uznat zdeformované nebo vytržené závity dílů a poškozený 
mnohohran klik. Vydřené ložiskové dráhy a zkorodované díly nejsou předmětem garance. Kontrolujte 
proto pravidelně stav středového složení a včas reagujte na případný vznik znatelné vůle.  
 
Pedály  
 
Záruka se vztahuje na prokazatelnou vadu materiálu. Opotřebení provozem, uvolněním či prasknutím 
spojů rámečku nebo ohyb čepu způsobené nárazem nejsou důvodem k uznání reklamace. Zvukové 
projevy a seřizování vůle nejsou předmětem garance, ale pozáručního servisu. Pozor na uvolňování 
pohyblivých částí nášlapných pedálů, kontrolujte jejich správné dotažení. Na ztrátu uvolněných částí 
se záruka nevztahuje.  
 
Kola  
 
Do záruky spadají vady materiálu (prasklý ráfek, náboj, pastorek, osa) včetně vad povrchové úpravy. 
Základním kritériem pro přijetí záruky na provozní vůli a hlučnost chodu pastorku je jeho funkčnost. 
Vydřené ložiskové dráhy, vniknuti nečistot do volnoběžného tělesa a ložisek náboje a zkorodované 
díly nejsou předmětem záruky.  
 
Brzdy, řazení, měnič, přesmykač  
 
Do záruky spadají vady materiálu. Na seřízení se záruka nevztahuje. Skladováním, manipulací a jízdou 
se nastavení může změnit a jeho seřizování patří k běžné údržbě kola. Řazení zejména páčkami 
přesmykače vyžaduje určitou dávku citu. Na případné stržení mechanismu vlivem použití 
nepřiměřené síly nemůže být záruka uplatněna.  
 
Sedlo, sedlovka  
 
Záruka se vztahuje na vady materiálu, vada se posuzuje z hlediska vlivu na funkci. Rýhy způsobené 
posuvem sedlovky v sedlové trubce nelze reklamovat. Reklamace na sedlovku se neuznává, byla-li 
vysunuta nad značku maximálního přípustného vysunutí. Rovněž nelze uplatnit záruku na ohyb 
sedlovky vlivem nehody nebo přetížení po doskoku, ohyb saní (ližin) sedla, porušení lanovodu 
teleskopické sedlovky v sedlové trubce, roztržení potahu sedla apod.  
 
Řetěz  
 
Předmětem záruky jsou materiálové vady (např. přetržení článku). Na opotřebení běžným provozem 
se záruka nevztahuje. Záruka se nevztahuje na přetržení řetězu vlivem necitlivého řazení (rozpojení 
na čepu), deformace vzniklé provozem (přetočení), provozní opotřebení (vytažení řetězu, tzn. 
překročení maximální přípustné rozteče článků) a při zanedbání údržby (koroze, zadření vlivem 
značných nečistot apod.).  
 
Odrazky, kryt převodníku 
 
Záruka se vztahuje na materiálové vady. Ulomené nebo rozbité díly nejsou předmětem záruky.  
 
Kotoučové a hydraulické brzdy  
 
Záruka se vztahuje na výrobní nebo materiálové vady. Nelze uplatňovat záruku na poškození 
způsobená nehodou, zanedbáním údržby nebo neodbornou opravou. V případě hydraulických brzd 
používejte vždy brzdovou kapalinu doporučenou výrobcem. Brzdové kapaliny se liší svými 



vlastnostmi natolik, že v případě použité nesprávné kapaliny může dojít k vážnému poškození celého 
brzdového systému.  
 
Baterie 
Záruka na baterii se vztahuje pouze při dodržení následujících podmínek používání, skladování a 
nabíjení. 
 
Jak skladovat baterie elektrokola? 
Baterii skladujte při vyšších teplotách než 15 ° C. Nikdy neskladujte vybité baterie. Třeba je částečně 
nabít a tak skladovat. Pokud předpokládáte dlouhodobé uskladnění (více než 4 týdny), je nejlépe 
baterie nechat nabít na 60% své kapacity. Při dlouhodobém skladování se tedy vyvarujte odkládání 
vybitých, ale i plně nabitých baterií. Vybité baterie by se mohly trvale znehodnotit a plno nabité by 
mohly ztratit na své životnosti. 
 
doporučení: 
• Baterii je třeba skladovat v prostorách s pokojovou teplotou. Nenechávat baterii odloženou na 
slunci během léta. Testované lithium-iontové baterie jsou nejodolnější při teplotě 20 až 25 ° C. 
Baterie, které dlouhodobě pracují při teplotě 5 ° C nebo méně a při teplotě 40 ° C, se opotřebovávají 
rychleji. Pokud je baterie často provozována při těchto vysokých nebo nízkých teplotách, má to 
negativní vliv na životnost. A to je v důsledku chemických procesů v baterii. 
• Při delším odstavení je třeba baterii nechat nabitou na úrovni mezi půl a tři čtvrtě kapacity. 
Frekvence nabíjení a vybíjení (počet nabíjecích cyklů), má vliv na stárnutí. 
 

VÝROBCE  

IKO Sportartikel Handels GmbH 
Kufsteiner Str. 72 
83064 Raubling, Germany 
www.corratec.com 

 

 


