
                                  Használati útmutató – HU

IN 10797 Tapasz tekercsben 5cmx5m (5742NS-60)

• A bőr rögzítése a mozgásért, gyorsabb regenerálódásért

•  A sérüléseknek kitett felületek védése

•  Széleskörű alkalmazhatóság

• Sportoláshoz használható

ANYAG: PAMUT + SPANDEX RUGALMAS SZÁL

TAPASZ MÉRETE: 5,0cm (szélesség) x 500cm

TEKERCS HOSSZA: cca 7,3cm

A tapasz használható pl. nyakra, vállra, derékra, hátra, csuklóra, térdre, lábfejre

Figyelmeztetés:

A tapaszt ne használja nyílt sebre, horzsolásra.Használat előtt kérje orvosa véleményét. Használt előtt olvassa el az
útmutatót.

Ha szükséges kérjen szakszerű segítséget a tapasz felhelyezésével kapcsolatban.



GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ

Jótállás
Az eladó 24 hónapos garanciát nyújt a vevőnek, kivéve ha a jótállási számlán, vagy egyéb dokumentumon 
más garanciális idő szerepel. A kötelező jótállás időtartama nem érinti a vevőt.
Az eladó garanciát vállal a minőségre, ha az eladott termék a normál célnak megfelelően van felhasználva, és
megtartja a szerződésben elfogadottakat. 

A garanciális feltételek nem érvényesek a következő esetekben:
• a felhasználó által okozott károk, pl. nem szakszerű szerelés, az áru megrongálása helytelen 

javítással
• helytelen karbantartás
• mechanikai károsodás
• elhasználódott alkatrészek a mindennapi használat során (pl. gumi és műanyag alkatrészek, mozgó 

mechanizmusok, stb.)
• elkerülhetetlen esemény, természeti katasztrófa 
• szakszerűtlen beavatkozás 
• szakszerűtlen kezelés, helytelen elhelyezés, magas illetve alacsony hőfokhatás, víz, aránytalan 

nyomás, szándékosan átalakított alak és nagyság változtatás

Reklamáció igénylés
Reklamációkérelem eljárása 
A vevő köteles az eladó által eladott árut mihamarabb átnézni. A vevő az ellenőrzést lehetőleg úgy végezze, 
hogy az esetleges hibákat észrevegye.
Reklamáció esetén a vevőnek be kell mutatni a vásárlást igazoló dokumentumot a gyártási számmal. 
Amennyiben az igazolószelvény hiányos, az eladónak jogában áll elutasítani a reklamációs kérelmet. 
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre nem vonatkozik a jótállás (pl. nem teljesítették a 
garanciális feltételeket, a hiba tévedésből lett jelentve, stb.) az eladó jogosult a költségtérítésre. A szerelési 
költség az érvényben lévő árlista alapján lesz elszámolva.
Ha az eladó a tesztelés során nem találja hibásnak az árut, jogában áll a reklamációt érvénytelennek 
tekinteni, és  jogosult az érvénytelen reklamációkor felmerülő költségek visszatérítésére.
Amennyiben a vevő olyan hibabejelentést tesz, melyre vonatkozik a jótállás, az eladónak kötelessége a hibát 
elhárítani, esetlegesen új árut adni. Az eladó a vevő beleegyezésével más termékre is cserélheti a hibás árut. 
A kártérítés rendezése e bekezdés alapján az eladóra vonatkozik.
Az eladó a reklamációt az áru kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül rendezi, amennyiben nincs
más idő megegyezve. Az érvényes nap az eladó által eladott, de cserére kerülő termék eladásánál feltüntetett 
nap. Amennyiben az eladó nem tudja elrendezni a reklamációkérelmet, megegyezik a vevővel más alternatív 
lehetőségben. Ha ilyen megegyezés nem jön létre, az eladó köteles anyagi kártérítést fizetni a vevőnek.

        
     Eladás dátuma:                                     Eladó bélyegzője és aláírása:

Forgalmazó:
Insportline Hungary Kft.

2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 65.
www.insportline.hu

 tel./fax: 0633-313-242

http://www.insportline.hu/
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