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FIGYELEM: Első használat előtt konzultáljon orvosával. Mindenki a saját kondíciójának megfelelő 
edzésprogramot állítson össze, ne vigye túlzásba az edzést. A kijelző által mutatott értékek nem orvosi
pontosságúak. 

FONTOS: Használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót. Őrizze meg a kezelési útmutatót. A 
kép csak illusztráció, egyes részleteiben eltérések lehetnek.

FIGYELEM: A gép maximális terhelhetősége 120 kg. Csak otthoni használatra alkalmas a 
szobakerékpár.

BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ

A szobakerékpár kizárólag otthoni használatra alkalmas. Ha közüzemi használat során sérül 
a gép, a garanciális javítás nem érvényes.

A szobakerékpár pontos és precíz tervezésének köszönhetően használata 
biztonságos.Ugyanakkor mindig be kell tartani a biztonsági előírásokat. Az összeszerelés és 
az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Kérjük tartsa be az alábbi biztonsági útmutatót:

1. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót  a szobakerékpár első használata előtt.

2. A gépet csak a kézikönyvben leírtak alapján, rendeltetésszerűen lehet használni.

3. Ellenőrizze és húzza meg a mozgó részeket, mielőtt a gépet használná.

4. Ne nyúljon a mozgó részekhez.

5. Tartsa távol a géptől a gyerekeket és háziállatokat. Soha ne hagyja gyermekét felügyelet 
nélkül a készülék közelében.

6. Minden edzés előtt végezzen bemelegítő gyakorlatokat.

7. Minden egyes használat előtt győződjön meg arról, hogy minden csatlakozó rész 
megfelelően rögzítve van.

8. A gépet egyszerre csak egy felhasználó veheti igénybe.

9. Azonnal hagyja abba az edzést, ha szédülést, hányingert, mellkasi fájdalmat vagy egyéb 
fizikai rosszullétet tapasztal. Tüneteivel forduljon orvoshoz.

10. A szobakerékpárt tiszta, sima felületre helyezze. Kinti használatra nem alkalmas, tartsa 
távol nedves környezettől.

11.Viseljen megfelelő sportruházatot edzés közben. Ne viseljen nagyon laza ruházatot, 
amely beleakadhat a készülék mozgó részeibe. Viseljen sportcipőt edzés közben.

12. Távolítson el minden éles tárgyat a szobakerékpár közeléből.

13. Fogyatékkal élők csak felnőtt személy felügyelete mellett használhatják a gépet.

14. A szobakerékpár nem használható ha bármely része vagy alkatrésze sérült.

15. A sérült vagy elhasználódott alkatrészek cseréjéhez mindig csak eredeti alkatrészeket 
használjon.

16. A karbantartáshoz és tisztításhoz ne használjon erős, maró hatású oldószereket.

17. A csomagoló anyagot és egyéb már nem használható alkatrészeket az arra kijelölt 
megfelelő gyűjtőhelyeken semmisítsék meg.

18. A nyeregcső magasságának beállításakor csak a nyeregcsövön található “max” jelzésig 
húzza ki a későbbi balesetek elkerülése miatt.
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19.A számítógép által jelzett adatok nem alkalmasak az egészségi állapot felmérésére.

20.Otthoni használatra alkalmas a szopbakerékpár. Megfelel az EN ISO 20957-1:2013 / 
EN957-5:2009 előírásoknak.

21. Terápiás célokra nem alkalmas.

SZERSZÁM KÉSZLET

Ez a teljes szerszám készlet, a szobakerékpár összeszereléséhez szükséges. A további tartozékok lazán
a  vázhoz  vagy egyéb  fő  alkatrészhez  vannak csavarozva,  amelyeket  a  szerelés  előtt  el  kell  majd
távolítani. 
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SZERKEZETI RAJZ
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ALKATRÉSZ LISTA
Szám Megnevezés Db

1 kormány 1

2 első oszlop 1

3 főváz 1

4 nyeregcső 1

5 első stabilizáló talp 1

6 hátsó stabilizáló talp 1

7 hajtókar és meghajtó kerék 1

8 lendkerék 1

9 tengely csapágy 1

10 számítógép 1

11 szivacs markolat 2

12 pulzusérzékelő 2

13 M8 x 25 mm imbusz csavar 2

14 pulzusérzékelő kábel 2

15 terhelésszabályozó 1

16 nyereg 1

17 nyeregcső betét 1

18 nyereg beállító csavar 1

19 szállítókerék 2

20 stabilizáló végsapka 2

21 pedál (jobb & bal) 1

22 takaró gyűrű 2

23 láncvédő (jobb & bal) 1

24 csapágy 1

25 Lendkerék szorító anya 2

26 csavar 1

27 BB szett (csapágy szett) 1

28 ékszíj 1

29 Kormány végsapka 2

30 M5x10mm csavar 2

31 érzékelő 1

32 alsó feszítő kábel 1

33 felső összekötő kábel 1

34 alsó érzékelő kábel 1
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35 Önmetsző csavar 11

36 M8 önzáró anya 5

37 M8 peremes anya 2

38 M8 x 75 mm kapupántcsavar 4

39 M8 x 20 mm imbusz csavar 4

40 M8 kúpos anya 4

41 M8 hullámos alátét 10

42 M8 rugós alátét 10

43 M8 lapos alátét 5

44 Imbusz csavar 1

45 4.2 x 20mm önmetsző csavar 2

46 kulacstartó 1

ÖSSZESZERELÉS

Óvatosan  csomagolja  ki  az  összes  alkatrészt,  ellenőrizze  az  alkatrész  lista  alapján,  hogy  minden
szükséges alkatrész megvan a teljes összeszereléshez. 

KÉRJÜK LEGYEN FIGYELEMMEL arra, hogy egyes alkatrészek esetleg előszerelve vannak a fő
összetevőkben. Alaposan ellenőrizze le, mielőtt felvenné a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatunkkal.

 1. LÉPÉS:

Rögzítse az első és hátsó stabilizáló talpat (5 & 6) a Fővázhoz (3) 4 x M8 x 75mm kapupántcsavarok 
(38), 4 x M8 hullámos alátét (41), 4 x M8 csavaros alátét (42) és 4 x M8 kúpos anya (40) segítségével.

FIGYELEM: Ne  csavarja  be  teljesen  a  csavarokat  egészen  addig,  amíg  kifejezetten  erre  nem
utasítják. 
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 2. LÉPÉS:

Rögzítse a pedálokat (bal és  jobb) (21L & 21R) a hajtókarhoz (7) (lásd Figyelmeztetés). Mindkét 
pedált biztonságosan rögzítse, máskülönben rongálódhat a hajtókar. Illessze a pedálokhoz a pántokat 
( L és R betűvel jelezve) úgy, hogy az edzőcipővel kényelmesen tudjon majd tekerni.

Figyelmeztetés: A jobb pedált az ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL MEGEGYEZŐ IRÁNYBAN kell a
jobb hajtókarba tekerni. A bal pedált az ÓRAMUTATÓ JÁRÁSÁVAL ELLENTÉTES irányban kell a
bal hajtókarba tekerni.

3. LÉPÉS

Távolítsa el 3 x M8 önzáró anyát (36) és 3 x M8 lapos alátétet (43) a nyereg alsó részéről (16).

Rögzítse a nyerget (16) a nyeregcsőhöz (4) majd lazán csavarja vissza a 3 x M8 lapos alátétet (43) és  
3 x M8 önzáró anyát (36).

8



4. LÉPÉS:

Csúsztassa  a  nyeregcsövet  (4)  a  fővázba (3),  állítsa  be és  rögzítse  a  kívánt  magasságot  a  nyereg
beállító csavar segítségével(18). A magasság beállítsásnál fő szempont, hogy a térdek és a lábak ne
akadjanak el semmiben pedálozás közben.

Állítsa be a nyerget, csavarja be szorosan és biztonságosan a 3 x M8 önzáró anyát (36).

Csavarja  ki  a  nyereg  beállító  csavart  (18)  és  állítsa  be a  nyereg  magasságát,  ha  szükséges.  Majd
csavarja vissza a nyereg beállító csavart(18).

Ne húzza ki a nyeregcsövet a 'MAX' jelzésen túl.
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5. LÉPÉS:

1. Helyezze a terhelésszabályozó kábel végét (15) az alsó feszítő kábel (32) rugós kampójába.

2. Húzza a terhelésszabályozó kábelt felfelé a rugó nyomással ellentétesen és tolja az alsó feszitő
kábel fém tartóján található résbe az ábra alapján. 

3. Fejezze be az összeszerelést az ábrán látható módon és ha szükséges zárja össze a nyitott részt
egy fogó segítségével, mert ez segít megtartani a kábeleket. 

4. Csatlakoztassa  a  felső  összekötő  kábel  (33)  alsó  részét  az  alsó  érzékelő  kábelhez  (34)
biztosítva a szoros kapcsolódást. Fűzze át a felső összekötő kábelt (33) az első oszlop (2) felső
részéhez.

5. Óvatosan helyezze az első oszlopot (2) a fővázra (3), majd rögzítse 4 x M8 x 20mm imbusz
csavar (39), 4 x M8 rugós alátét (42) és 4 x M8 hullámos alátét (41) segítségével.

6. Rögzítse a kulacstartót (46) 2 x önmetsző csavar 4.2 x 20mm (45) segítségével.
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6. LÉPÉS:

Rögzítse a kormányt (1) az első oszlop (2) felső részére 2 x M8 x 25mm imbusz csavar (13), 2 x M8 
hullámos alátét (41), 2 x M8 rugós alátét (42) segítségével.

7. LÉPÉS

Rögzítse a számítógépet (10) az első oszlophoz (2)  2 x M5 x 10mm csavar (30) segítségével.

Csatlakoztassa a felső összekötő kábelt (33) és a pulzusérzékelő kábelt (14) a számítógép (10) hátsó 
részéhez.
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ELLENÁLLÁS BEÁLLÍTÁSA

Az ellenállás beállítása érdekében az edzés megkezdésekor teljesen tekerje el a terhelésszabályozó
csavart  (15)  az  óramutató  járásával  ellentétesen.  Fokozatosan  növelheti  az  ellenállást,  ha  a
terhelsészabályozó gombot az óramutató járásával megegyező irányba tekeri.

Amikor befejezi az edzést tekerje el a terhelésszabályozó gombot (15) teljesen az óramutató járásával
ellentétesen újra annak érdekében, hogy a terhelésszabályozó kábel ne legyen megfeszítve amikor a
szobakerékpár nincs használatban. 

FIGYELMEZTETÉS: Kezdetben az ellenállást nagyobbnak érezheti az új csapágyak és ékszíj miatt.

Az összeszerelt szobakerékpár súlya 19,2 kg.
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA

FUNKCIÓK

SCAN

A funkciók megjelenítési sorrendje: TMR→SPD→ DST→CAL→ODO→PULSE

  SCAN módban nyomja meg a MODE gombot a funkciók kiválasztásához.

 Automatikusan vált a módok között 6 másodpercenként.

SEBESSÉG (SPD)

 Ha semmilyen jelet nem kap a számítógép 4 másodpercig, akkor a SEBESSÉG (SPD) az alábbi jelzést
mutatja: “0.0”

 Az aktuális sebességet mutatja.

IDŐ (TMR)

 Célérték beállítása nélkül automatikusan kezd el számolni.

 A célérték beállításakor elkezd visszaszámolni egészen 0-ig. Amint eléri a 0 értéket a számítógép jelző
hangot ad.

 Bármilyen jel érzékelése nélkül 4 másodperc után megáll a számlálásban.

 Céltartomány: 0:00 ~ 99:59

TÁVOLSÁG (DST)

 Célérték beállítása nélkül automatikusan kezd el számolni.

 A célérték beállításakor elkezd visszaszámolni egészen 0-ig. Amint eléri a 0 értéket a számítógép jelző
hangot ad.

 Céltartomány: 0.0~999.9 KM

KALÓRIA (CAL)

 Célérték beállítása nélkül automatikusan kezd el számolni.
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 A célérték beállításakor elkezd visszaszámolni egészen 0-ig. Amint eléri a 0 értéket a számítógép jelző
hangot ad.

 Céltartomány: 0.0~9999 Cals

 A  kijelzőn  látható  kalória  értékek  csak  tájékoztató  jellegűek.  A  részletes  és  pontos  kalóriértékek
számítása érdekében konzutáljon orvosával vagy táplálkozási szakemberrel. 

ODO

 A megtett teljes edzési távolságot mutatja. Ez az érték kinullázódik az elemek cseréje esetén. 

PULZUS

Az aktuális pulzusszámot mutatja 6 másodpercen belül.

 Jelző hangot ad a számítógép, ha túllépi az előre beállított cél pulzusértéket.

 Céltartomány: 0-40~230 BPM

GOMBOK

RESET

 Nyomja meg a RESET gombot egyszer a jelenlegi funkciók visszaállításához

 Nyomja  meg a  RESET gombot  és  tartsa 2 másodpercig lenyomva az  összes  funkció  visszaállítása
érdekében, ezzel egyidőben hangjelzést is ad

SET

 Minden egyes érték hozzáadáshoz nyomja meg egyszer a gombot, nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot  az értékek gyorsabb növelése érdekében

 TMR beállítható céltartomány: 0:00~99:00 (minden egyes növekedés 1:00)

 CAL beállítható céltartomány: 0~9990 (minden egyes növekedés 10)

 DST beállítható céltartomány: 0.0~999.0 (minden egyes növekedés1.0) KM

MODE

 A  MODE  gomb  megnyomásával  választható  funkciót.  A  SCAN  módban,  nyomja  meg  a  MODE
gombot,  így rögzítheti a jelenlegi funkciót.

 Tartsa nyomja 2 másodpercig a MODE gombot a paraméter értékek visszaállítása érdekében.

KI/BE KAPCSOLÁS

Bekapcsolás: Bekapcsoláskor az LCD kijelző megjelenít minden funkciót (A ábra).

Kikapcsolás: 4 perc semmittevés után a számítógép alvó üzemmódba kapcsol.

VEZÉRLÉS

1. Amikor a számítógép be van kapcsolva (vagy nyomja meg a MODE/RESET gombot és 
tartsa lenyomva 3 másodpercig), az LCD kijelzőn 1 másodpercig megjeleníti a funkciókat 
hangjelzés kíséretében, majd lépjen a SCAN módba ( B ábra).

2. Megadott értékek nélkül a TMR, DST a CAL az adott értéket fogja számolni (C ábra).

3. 4 perc semmittevés után a számítógép alvó üzemmódba kapcsol.
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HIBAELHÁRÍTÁS

• Ha a D ábrán látható jelzés jelenik meg, az az elemek cseréjét jelenti.

• Ha taposás közben nem mutat semmit a számítógép, ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően van e 
csatlakoztatva.

 A ábra  B ábra  C ábra  D ábra

Megjegyzés:

1.       Kompatibilis iOS és Android rendszerrel.

2.       A számítógép és a mobil eszköz Tunelinc segítségével 
csatlakoztatható, egyszeri kapcsolódás, a kijelző ki lesz kapcsolva.

3.       Hagyja abba az edzést 4 percre, a kijelző kikapcsol.

4.       Ha a kijelző rendellenesen jeleníti meg az adatokat, cserélje ki az 
elemeket és próbálja újra.

5.       Elem típus: 1.5V UM-3 / AA (4 db)

iBIKING+ APPLIKÁCIÓ

iBiking+ használatához először csatlakoztatnia kell a számítógéphez a telefont 3,5 mm kábel 
segítségével. Majd töltse le az iBiking+ applikációt a Google Play vagy App Store áruházból.

Megjegyzés:
Töltse le az iBiking+ applikációt a Google play áruházból. Rendszer követelmények: 
480*800, 720*1280, 1280*800 Android 2.2  vagy újabb

Az alábbi Android készülékekkel csatlakoztatható: Samsung Galaxy Note 1~4, Samsung 
Galaxy S2~5, HTC NEW ONE, HTC D316d, HTC M8, SONY Z ULTRA

Töltse le az iBiking+ applikációt az App Store áruházból. Rendszer követelmények: iOS 
5.1.1 vagy újabb. Az alábbi iOS készülékekkel csatlakoztatható: iPhone4s, iPhone5,  
iPhone5s, iPhone6, iPhone6+.

15



IBIKING+ elindítása
 1. lépés  2. lépés  3. lépés

 belépés az applikációba

 Nyomja meg a

 „Tunelinic“ ikont

 A kapcsolódás nem 
sikeres még:

 Nyomja  meg  újból  a
„Tunelinc“ ikont 

 Sikeres kapcsolódás

IBIKING+ fő funkciói
iBiking+ fő funkciói: 1. edzésterv 2. útvonalterv 3. beállítás 4. információ

EDZÉSTERV

Fő funkciói: 1. cél 2. quick start 3. pulzusszám

1.  Az alábbi 3 céltartomány állítható be： 1. idő 2. távolság 3. kalória

*1 „x“ törlés

*2 „Done“ megerősítés

 A célértékek beállítása után elkezd visszaszámolni az edzés alatt.

2.  „Quick start“ megmutatja az idő, a távolság, a sebesség és a pulzusszám értékét az
edzés alatt.
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Főképernyő Edzés összegzése Megosztás

A „Pause“ gomb megnyomásával a felhasználó bármikor megállíthatja/szüneteltetheti az 
edzést.

 Az edzés végén az eredményekete megoszthatja barátaival a Facebookon, Twitteren vagy 
Weibon.

3.  Két értéket állíthat be: 1. pulzusszám 2.idő

Kijelző:

*1 „x“ törlés

*2 „Done“ megerősítés
A  pulzusszám  céltartományának
túllépése  esetén  a  felhasználó
figyelmeztetést kap. 
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ÚTVONALTERV

A Google Map-pel kombinálva beállítja és mutatja az utat edzés közben. 
1. Saját útvonal megtervezése

User  can  set  a  start
point and end point by
own which

*  User  selected  route
can save in my favorites

2. Kedvencek

5 alapértelmezett útvonal található a “Kedvencek” mappában, A felhasználó által választott útvonalak
is elmenthetők a kedvencek közé.

Kijelző:

Válassza  ki  a  megjelenítési
módot.

Mutatja az útvonal 
meredekségét és hosszát.

Mutatja az edzés információit:
idő, távolság, kalória, sebesség, 
pulzusszám
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3. MapMyFitness

 Alkalmazás használata.

 1. lépés

A saját profilba lépéskor nyomja meg a 
„MapMyFITNESS“ feliratú ikont.

 2. lépés

Az iBiking+ és a MapMyFitness alkalmazás 
csatlakoztatása érdekében kattintson az 
“AUTHORIZE”-re.

 3. lépés

Nyomja meg a „MapMyFitness“-t

 4. lépés

Használja az útvonal adatbázist a MapMyFitness-
ből

BEÁLLÍTÁS

Jelentkezzen be Google / Facebook felhasználóként vagy hozzon létre egy új fiókot.
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INFORMÁCIÓ

A teljes edzéstörténet megjelenik.

Figyelmeztetés:

1. Abban az esetben ha kapcsolódáskor nem érkezik válasz és nem 
talál jelet, várjon tovább a jóváhagyásra. Tizenöt másodperc múlva a 
Tunelinc átvált "offline" módba és a felhasználónak kell majd 
beállítania a kapcsolatot (úgy mint a bejövő hívásokat, üzeneteket vagy
bármilyen audio interferenciát. 15 másodperc lejárta után a 
felhasználónak újra be kell állítania.)

2. A Tunelink audio kábele 4 tüskés és max. 50 cm hosszú.

3. Mindig eredeti, gyári Tunelink audio kábelt használjon minőségi 
jelátvitel érdekében. Ha nem eredeti, más gyártóktól származó audio 
kábelt használ, az gyenge jelátvitelt és komoly problémákat okozhat, 
amelyekben nem tudunk segíteni.

4. Miután csatlakoztatta az audio kábelt, ne próbálja forgatni, valamint 
ügyeljen arra, hogy a kábel ne tekeredjen, csavarodjon meg a gyenge 
jelátvitel elkerülése érdekében.

5. A Tunelinc használatával egyidőben ne töltsön, alkalmazzon más 
eszközt, a jel gyengüléséhez vezethet.

6. A Tunelinc audio kábel csatlakozót óvja a nedvességtől.

7. Az iBiking+ applikáció működése során szükséges a hangerő 
növelés a figyelmeztető hangüzenetek érkezése érdekében. A 
felhasználó általi megerősítést igénylik a további funkciók és 
műveletek alkalmazása miatt. 
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ZSÍRÉGETÉS

A test a maximális pulzusszám 65%-nál kezd el zsírt égetni.

A hatékony zsírégetés érdekében érdemes a pulzusszámot a  maximális pulzusszám 

70%-80%-a között tartani. Hatékony eredmény eléréséért ajánlott 30 percet 

edzeni heti 3 alkalommal.

Példa:

52 éves kezdő:

Maximális pulzusszám= 220 – 52(kor) = 168 ütés/perc 

Minimális pulzusszám = 160 * 0,7 = 117 ütés/perc

Legmagasabb érték (85%) = 168 * 0,85 = 143 ütés/perc.

Az edzés kezdetén az első hetekben az ajánlott pulzusszám 117. A 
későbbiekben lehet növelni a pulzusszámot 143-ra.

Az állóképesség fejlesztése után  az edzés intenzitását lehet növelni, ezzel
párhuzamosan a pulzusszámot a maximális pulzusszám 70-85%-ára 
emelni.
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Pulzusszám táblázat:

KOR MAX 60% 65% 70% 75% 80% 85%

20 200 120 130 140 150 160 170

25 195 117 127 137 146 156 166

30 190 114 124 133 143 152 162

35 185 111 120 130 139 148 157

40 180 108 117 126 135 144 153

45 175 105 114 123 131 140 149

50 170 102 111 119 128 136 145

55 165 99 107 116 124 132 140

60 160 96 104 112 120 128 136

65 155 93 101 109 116 124 132

70 150 90 98 105 113 110 128

SIKER
Rendszeres edzéssel egy kis idő múlva tapasztalni fogja, hogy növelnie kell az ellipszis ellenállását 
ahhoz hogy elérje az optimális pulzusszámát.

Egyre könnyebben fogja elvégezni a gyakorlatokat és a mindennapokban is jobb lesz a közérzete.

Eredmény elérése érdekében fontos a rendszeres testmozgás. Próbáljon rendszert vinni az edzésébe 
és ne vigyük túlzásba a testmozgást a kezdetekben. Mindenki a saját kondíciójának megfelelő 
edzésprogramot állítson össze.

Van egy népszerű mondás a sportolók körében:

"Csak elkezdeni a legnehezebb az edzést."

 

Sok örömöt és sikert kívánunk az edzéshez!

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:
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 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
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