
Vážený zákazník, ďakujeme že ste sa rozhodli kúpiť si disky . 

Pre úspešnú montáž a bezproblémovú prevádzku dodaného tovaru si prosím preštudujte tento návod na použitie. 

 

1. Montáž. Montáž dodaného tovaru Hliníkové disky a pneumatiky musia byť kompletizované výhradne v adekvátne 

vybavenom pneuservise so zaškolenou obsluhou. Pri montáži a demontáži diskov je potrebné postupovať podľa príručky 

„Návod na obsluhu motorového vozidla“, časti „montáž a demontáž kolesa“, ktorá je súčasťou každého motorového vozidla.  

Upozorňujeme všetkých spotrebiteľov, že svojvoľnou montážou pneumatiky na disk môžu vážne ohroziť bezpečnosť cestnej 

prevádzky a svoje zdravie! Takisto sa spotrebiteľ svojvoľnou montážou pneumatiky na disk pripravuje o možnosť reklamácie 

dodaného tovaru.  

2. Zásady správnej montáže v pneuservise. Vyžadujte montáž pneumatík na disk výhradne na kvalitných, pravidelne 

kalibrovaných montážnych zariadeniach. Pred montážou disku je potrebné osadiť do disku centrovacie krúžky ( nie sú súčasťou 

balenia, iba ak sa jedná o presne vrtaný disk ) a použiť dodané skrutky alebo matice. Dbajte na utiahnutie skrutiek / matíc na 

predpísaný moment vozidla kalibrovaným momentovým kľúčom. Hodnotu uťahovacieho momentu nájdete v príručke od 

vozidla. V prípade, ak pneuservis nedisponuje kalibrovaným momentovým kľúčom, resp. ho nepoužije pri montáži tak Vás 

vystavuje riziku poškodenia mechanických častí automobilu, uvolnenia kolies počas jazdy, poprípade problémom s výmenou 

kolesa v prípade defektu. Takýto pneuservis porušuje zákon! Vyžadujte doklad o zaplatení za vykonanú prácu. Službu bez 

dokladu nie je možné reklamovať a doklad o odbornej montáži v pneuservise je podmienkou reklamačného poriadku a 

obchodných podmienok našej firmy. Pred montážou pneumatiky na disk výslovne žiadajte preventívnu kontrolu kompatibility 

disku a automobilu priložením disku na náboj auta. Disky, na ktoré bola očividne namontovaná pneumatika nie je možné 

vymeniť!  

3. Použitie diskov na zimnú prevádzku. Na zimnú prevádzku doporučujeme používať iba disky bez chrómu a lešteného 

povrchu. Klasické strieborné, čierne, antracitové poprípade iné farby bez leštených plôch Vám zaručia bezproblémovú 

prevádzku počas zimy. Toto naše doporučenie vychádza z praxe. Všetky dodané disky sú ošetrené minimálne 3 vrstvami 

odolného laku. Ak však príde k poškodeniu laku mechanickým vplyvom, leštené plochy môžu vykázať kozmetickú vadu. Preto 

použitie leštených diskov, špeciálnych úprav na zimnú prevádzku nedoporučujeme.  

4. Čistenie diskov a starostlivosť o povrchovú úpravu. Dôrazne upozorňujeme na zákaz používania agresívnych čistiacich 

prípravkov. Doporučujeme pre pravidelnú starostlivosť o disky používať výhradne značkové čističe na prírodnej báze, jemnú 

špongiu a neutrálny autošampón. V prípade údržby v autoumyvárke doporučujeme výber kvalitnej umyvárky s jemnými 

vláknami. V žiadnom prípade nenechávajte na disku dlhodobo usadený prach a nečistoty. Disky ošetrujte teplou vodou, 

autošampónom a mäkkou hubicou. Doporučujeme čistiace prípravky na prírodnej báze. Automatické kefové umyvárky s 

nekvalitnými vlasmi môžu dlhodobým pôsobením poškodiť povrchový lak, preto sa informujte na kvalitu automatickej 

umyvárky. Disky s lešteným povrchom z praxe nedoporučujeme používať v zime.  

5. Disky väčšieho priemeru. V prípade, že ste si zakúpili sadu diskov väčšieho priemeru, teda napr. disky s priemerom 17“, 

pričom malo Vaše vozidlo disky so štandardným priemerom 14“, potrvá určitú dobu, pokiaľ si zvyknete na nové jazdné 

vlastnosti vozidla. Pri jazde na diskoch väčšieho priemeru odporúčame vyhýbať sa výmoľom, hrboľom, obrubníkom a drobným 

predmetom na ceste. Moderné pneumatiky profilovej rady 35 až 50 majú veľmi nízke odpruženie, poskytujú disku menšiu 

ochranu, čím vzniká väčšie riziko mechanického poškodenia. Naše cesty sú žiaľ často v absolútne nevyhovujúcom stave. Pri 

reklamácii disku poničeného v prevádzke na nekvalitných komunikáciách berte ohľad na to, že výrobcovia diskov a najmä diskov 

väčších priemerov predpokladajú a navrhujú použitie týchto diskov na kvalitných cestách bez výtlkov a výmoľov.  

6. Záruka 24 mesiacov. Výrobca / predajca plne zodpovedá za výrobné a materiálové vady v zmysle ustanovení Občianskeho 

alebo Obchodného zákonníka a to po dobu 24 mesiacov od dňa zakúpenia výrobku. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené 

neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru k inému ako určenému účelu, nevhodným skladovaním, mechanickým 

poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebením vzniknutým pri obvyklom používaní, vystavovaní výrobku nadmernému 

zataženiu, živelnými pohromami alebo vyššou mocou. Pokiaľ nie je záručný list vystavený tak na tieto účely slúži doklad 

vystavený pri kúpe výrobku obsahujúci názov firmy predávajúceho, IČO, sídlo a informácie o predávanom tovare.  

7. Reklamácie. Reklamácie sa riadia Občianskym Zákonníkom, Obchodným Zákonníkom a Zákonom na ochranu spotrebiteľa.  

Postup na riešenie reklamácie nájdete na adrese :  

http://www.fusion.sk/home/Reklamacie 

https://www.fusion1.cz/home/Reklamace 
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