
 Montážní návod na stavbu expresních stanů 
 

1. Umístěte steláž na místo, kde chcete stan postavit.  
Postavte se po stranách konstrukce, uchopte nohy  
stanu, opatrně zvedněte a couvejte krok nebo dva,  
až se úplně roztáhnou ramena. 
 
 
 

2.  Uchopte nůžkovou konstrukci, jako na obrázku  
vedle, a pomalu se oddalujte od sebe, až do  
úplného roztažení stanu. Pozor! Netáhněte za  
prvky nůžkové konstrukce - stan by se měl  
automaticky roztahovat, jakmile se budete  
vzdalovat!! 
 
 
 
 

3. Postavte se k noze stanu. Nasaďte střešní plachtu  
na konstrukci tak, až bude možné připnout na nohu  
celý suchý zip. Připevněte rohové suché zipy.  
Netáhněte víc! Může to vézt k poškození 
 opláštění. Následně jednou rukou přidržte nohu  
nahoře a druhou zaaretujte pojezd tak, aby pojistný  
kolík umístěný v noze zaskočil do otvoru v pojezdu.  
Stejně postupujeme u dalších nohou. 
 
 

4. Postavte se ve dvou po jedné straně stanu.  
Zvedněte stan z jedné strany, a zároveň vysouvejte  
nohu až do zablokování ve zvolené výšce. Stejně  
postupujeme na každé straně stanu. Pozor!  
Všechny nohy musí být vytažené do stejné výšky. 
 
 
 

 
 

 
 

Důležité poznámky týkající se exploatace stanů 
-  Neskládejte a nebalte mokré opláštění stanu 

- v případě větru o rychlosti 1-10 km/hod použijte lanka a kolíky 
- v případě větru o rychlosti 10-30 km/hod je nutno stan zatížit 

- v případě větru o rychlosti nad 30 km/hod je třeba stan snížit až k zemi 
- nenechávejte postavený stan bez dozoru 

 
Záruka se nevztahuje na výrobky, které nejsou používány podle zásad a pokynů výrobce 
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      Záruční podmínky 

 
1. Záruka se vztahuje na zboží vyráběné firmou FHU MP TENT se sídlem v Pobiedné, ul.

Záruku poskytuje Prodávající, dále jen Garant, na podmínkách uvedenýc
2. Výrobce prohlašuje, že stany jsou vyrobené s nejvyšší péčí a přesností. V

vad nebo nedostatků má Objednávající nárok na reklamaci zboží. Reklamace se může poslat Výrobci 
klasickou nebo elektronickou poštou na adresu info@namioty.org.pl   ve lhůtě do 7 dnů od data 
zjištění vady nebo nedostatku. Reklamace nebudou vyřizovány telefonicky. Reklamace musí 
obsahovat přesný popis vady nebo nedostatku výrobku a datum jejich zjištění, v
dokumentaci, která to potvrdí. Výrobce vyrozumí Objednávajícího ve lhůtě do 7 dnů od data dodání 
kompletní reklamace o způsobu vyřízení reklamace. V případě, že Výrobce posoudí oprávněnost 
reklamace a bude ji považovat za opodstatněnou, bude informovat Objednávajícího písem
mailem ohledně způsobu a termínu odběru reklamovaného zboží. Reklamované zboží by mělo být 
v originálním obalu a vhodně zajištěno před poškozením. Výrobce se zavazuje k
vady nebo nedostatku ve lhůtě do 21 dnů od data doručení reklamovaného zboží do sídla Výrobce. 
Výrobce vyrozumí Objednávajícího o termínu a způsobu dodání opraveného zboží

 
3. Záruka se vztahuje na výrobky uvedené v prodejním dokladu. 
4. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců, počítané od data na prodejním dokladu 

Prodávajícím, od kterého Kupující koupil reklamovaný výrobek. Záruční doba se prodlouží o dobu 
opravy reklamovaného výrobku, počítaje ode dne nahlášení reklamace do dne provedení opravy 
reklamovaného zboží. V případě výměny výrobku na výrobek bez vad, záruční doba se počítá v
případě tohoto výrobku od nova. 

5. Stan se nesmí nechávat bez dozoru. 
6. Záruka se nevztahuje na:  

- mechanická poškození a vady výrobku vzniklé v důsledku tohoto poškození
- poškození způsobené nevhodnou nebo nesprávnou montáží,  případně změnou nebo opravou 
výrobku   
- poškození vzniklé následkem použití náhradních dílů nebo příslušenství jiných než vyrobené nebo 
používané Výrobcem 
- poškození způsobené využitím výrobku na jiné účely, než na které je určen, v
užívání předmětného výrobku 
- poškození vzniklé v důsledku nahodilé události (požár, povodeň, úder blesku, silné deště nebo 
sněhové srážky, silný vítr anebo jiné živelní pohromy) 
- odbarvení a barevné skvrny lakovaných povrchů 
- výrobky zlevněné, prodávané jako neplnohodnotné 
- zašpinění nebo odbarvení výrobku v důsledku dlouhodobé expozice na UV záření 
 

7. Stany MP TENT nejsou vhodné pro exploataci v zimních podmínkách. 
8. Výrobce si vyhrazuje právo k zavádění změn ve výše uvedených informacích.
9. Objednávající/majitel stanu odpovídá za správné připevnění stanu k podkladu.

 
10.  Možnost vrátit zboží do 14 dnů ode dne zakoupení zboží kupujícím se týká případů, kdy:

- zboží je nepoužívané  
- je v originálním balení  
- odeslání zboží je na náklady Objednávajícího  
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