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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 150 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. 

19.A számítógép által jelzett adatok nem alkalmasak az egészségi állapot felmérésére. 

20.Otthoni használatra alkalmas a szopbakerékpár. Megfelel DIN EN ISO 20957 előírásoknak. 

21. Terápiás célokra nem alkalmas 
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 

L = hossz 

M= külső átmérő 

t = vastagság 
 

Sorszám Megnevezés Mennyiség 

A,A-1 konzol és csavarok 1 szett 

B-1 hex csavar M8xP1.25x12Lx5t 3 db 

B-2 csiga 1 db 

B-3 távtartó 1 db 

B-4 középtengely 1 db 

C-1,C-3~C-13 lendkerék (teljes) 1 szett 

C-2 anyacsavar 3/8"-26x4.5t 5 db 

D-1~D-4,D-7~D9 csiga (teljes) 1 szett 

D-5 hatszögletű csavar M8xP1.25x20L 1 db 

D-6 lapos alátét Ø8.5xØ25x1t 1 db 

E-1 lapos alátét Ø8*Ø19*2T 2 db 

E-2 imbusz csavar M8*P1.25*16L 4 db 

E-3 íves alátét Ø8xØ19x2t 2 db 

F mágneses szett 1 db 

F-1 hatszögletű csavar M6xP1.0*16L 2 db 

F-2 rugós alátét Ø6 2 db 

F-3 lapos alátét Ø6xØ13x1t 2 db 

G-1 jobb láncvédő 1 db 

G-2 jobb hajtókar 1 db 

G-3 galléros csavar M8xP1.0x20L 2 db 

G-4R, G-4L pedál (R+L)(Jobb+Bal) 1/1 db 

G-5 csavar M4x50L 5 db 

G-6 csavar M5x16L 6 db 

G-7 láncvédő (bal) 1 db 

G-8 műanyag persely a fővázhoz 1 db 

G-9 DC kábel 1 db 

G-10 főváz 1 db 

G-11 nyereg 1 db 

G-12 adapter 1 db 

G-13 csapágy 2 db 

G-14 hullámos alátét Ø17.5xØ25x0.3t 1 db 

G-15 lapos alátét  Ø17.5xØ25x0.3t 1 db 

G-16 C-gyűrű 1 db 
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G-17 szíj 1 db 

G-18 kulacstartó 1 db 

G-19 beállítócsavar a fő vázon 1 db 

G-21 csavar M4x10L 1 db 

G-22 érzékelő 1 db 

G-23 érzékelő tartó 1 db 

G-24 első oszlop borítás 1 db 

G-25 bal hajtókar 1 db 

H-1 csatlakozókábel 1 db 

H-2 csavar M5xP0.8x20L 2 db 

H-3 első oszlop 1 db 

I-1 stabilizáló végsapka 4 db 

I-2 állítható lábak 4 db 

I-3 hátsó láb 1 db 

J-1 szállítókerekek 2 db 

J-2 csavar M5x12L 4 db 

J-3 első stabilizáló 1 db 

K,G-20 terhelésszabályozó (teljes) 1 szett 

L-1 kosaras anya 1 db 

L-2 nyeregtartó borító 2 db 

L-3 lapos alátét Ø14.3xØ25x2.0t 1 db 

L-4 ülésbeállító csavar 1 db 

L-5 ülés tartó 1 db 

L-6 nyeregcső 1 db 

L-7 ülés tartó borító – bal 1 db 

L-8 ülés tartó borító – jobb 1 db 

L-9 csavar M5x6L 4 db 

M-1 szivacs markolat 2 db 

M-2 pulzusérzékelő 2 db 

M-3 kormány végzáró 2 db 

M-4 pulzusérzékelő kábel 1 db 

M-5 csavar M4x20L 2 db 

M-6 kormány 1 db 

N-1~N-4,N-6~N-8 csavarok és anyák szett 1 szett 

N-5 kormány borító 1 db 
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SZERSZÁMOK 

 

 
N-2 imbusz csavar M8x55L 4ks N-1 önzáró anya M8 4db N-3 alátét Ø8xØ19x2t 4ks 

N-6 multikulcs + 1 db csavarhúzó N-7 imbuszcsavarhúzó 

1db 

N-4 kézi csavar M8x69L 

1db 

N-8 csőkulcs + 1 db csavarhúzó   

 
Rögzítendő alkatrészek a dobozban: 
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ÖSSZESZERELÉS 

1. LÉPÉS 

1. Rögzítse az elülső stabilizálót (J-3) két imbuszcsavar (N-2), két lapos alátét (N-3) és két anya (N-1) 

segítségével. Húzza meg a kötőelemeket a mellékelt dugókulcs segítségével. 

2. Rögzítse a hátsó lábat (I-3) két imbuszcsavar (N-2), két lapos alátét (N-3) és két anya segítségével (N-

1). Húzza meg az elemeket a mellékelt dugókulcs segítségével. 
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2. Lépés 

1. Csatlakoztassa a hevedereket a pedálokhoz a kép alapján. Igény szerint beállítható a szíj. 

2. Csatlakoztassa a pedált (G-4R/L) a hajtókarhoz (G-25, G-26) a mellékelt anya és dugókulcs 

segítségével. 

3. Szerelje fel az ülést (G-11) a konzolra: Helyezze a nyeregcsövet (L-6) a konzolra az ülésbeállító csavar 

(L-4) segítségével. 

4. Helyezzük a nyeregcsövet (L-6) a fővázra, állítsa be a kívánt magasságot a beállító csavar (G19) 

segítségével. Használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a beállító csavar megfelelően be van e húzva. 

Megjegyzés: Az ülés beállításakor akkor húzza a beállítócsavart, amíg nem hall egy “kattanó” hangot. 
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3.Lépés 

1. Távolítsa el a fővázból (G-10) az imbusz csavart (E-2), íves alátétet (E-3) és lapos alátétet (E-1). 

2. Fogja az első oszlopot (H-3) és csúsztassa az elülső oszlop borítóba (G-24). 

3. Helyezze az első oszlopot (H-3) a fővázra (G-10) és rögzítse két lapos alátét (E-1), két íves alátét (E-3) 

és négy imbuszcsavar segítségével (E-2). 

Megjegyzés: Ne húzza be a csavarokat és alátéteket túl szorosan. Először a csavarokat és alátéteket 

finoman húzza csak meg egy időben, így lehetőség van a szög megváltoztatására. 
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       4.Lépés 

1. Húzza ki a pulzusérzékelő kábelt (M-4) a kormányon keresztül. 

2. Helyezze a kormányt (M6) az első oszlop konzoljára. 

3. Helyezze a kormányra (M-6) a kormányborítót (N-5) és rögzítse a csavarokkal  (N-4). Ügyeljen arra, 

hogy szorosan húzza meg a csavarokat. 

 

5. Lépés 

1. Kösse össze a csatlakozó kábelt (H-1) a pulzusérzékelő kábellel (M-4). 

2. Vegye ki a konzolból (A) a csavarokat (A-1). Majd rögzítse a számítógépet (A) a tartóra a hozzá tartozó 

mellékelt csavarok (A-1) segítségével. 

3. Vegye ki az előszerelt csavarokat (H-2) a kormánytartó oszlopból, majd rögzítse a kulacstartót (G-18). 
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TUNELINC KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA 

Csatlakoztassa a Tunelinc kábelt a mobil telefon csatlakozójához a kép alapján. 
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SZÁMÍTÓGÉP HASZNÁLATA 

GOMBOK 
 

 

Up ▲ 

Edzés közben: terhelés növekedése 

 Beállítások és funkciók beállítására szolgál. 

 

 

Down ▼ 

Edzés közben: terhelés csökkentése 

Beállítások és funkciók beállítására szolgál. 

Mode 
Beállítások jóváhagyása/választása 

A MANUAL módban nyomja meg hogy funkciót válasszon a kijelzőn. 

 
Reset 

Tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig és újraindul a számítógép. 

A főmenübe visszatérhet újraállítani az edzési értéket vagy a STOP módba lépni 

Start / Stop Az edzés indítása/leállítása. 

Recovery A kondíció értékelése. 

 

FUNKCIÓ 
 

SPEED Az aktuális sebességet jelzi. 

Rozsah: 0.0 – 99.9 

RPM Fordulatok száma 

 Céltartomány: 0-999 

TIME Az aktuális edzés hossz 

Céltartomány: 0:00 – 99:59 

DISTANCE Az edzés alatt megtett távolság 

Céltartomány: 0.0 – 99.9 
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CALORIES Az edzés alatt elégetett kalória. 

0 – 999 

WATT Az edzés alatt felhasznált energia. 

Céltartomány: 0 – 350 

PULSE Az aktuális pulzusszám megjelenítése 

Riasztás, ha túllépi a célértéket. 

Céltartomány: 0-30 – 230. 

MANUAL Kézi üzemmód. 

PROGRAM 12 előre beállított program. 

H.R.C Program a pulzus ellenőrzésére. 

WATTS Program a teljesítmény ellenőrzésére. 

USER Felhasználói programa felhasználó maga határozza meg a profilt. 

 

MŰKÖDÉSI MÓD 

BEKAPCSOLÁS 

Csatlakoztassa a készüléket a hálózatra vagy nyomja meg a RESET gombot és a készülék bekapcsol hangjelzés 

kíséretében. A kijelzőn megjelenik minden érték 2 másodpercig. (1 ábra) 

Majd megjelenik 1 másodpercre az előre beállított lendkerék átmérő a SPEED ablakban.. (2. ábra) Ezután 

beléphet az edzés beállítási módjába. (3. ábra) 

4 perc semmittevés után a számítógép energiatakarékos üzemmódba 

lép.A kijelző aktiválásához nyomjon meg bármilyen tetszőleges 

gombot. 

1ábra 
 

 

2 ábra 
 

 

 

EDZÉS KIVÁLASZTÁSA 

A főmenüben a MANUAL Hz-ben villog. Nyomja meg az UP és DOWN gombot az edzés kiválasztásához: M 

(Manuális) (3. ábra)  P (Program 1-12) (4. ábra) (H.R.C) (5.ábra) 

6.ábra 7.ábra) ---- a kívánt program kiválasztásához nyomja meg a MODE 

gombot. 
 

3 ábra 
 

 

4 ábra 
 

 

5 ábra 
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6 ábra 
 

 

7 ábra 
 

 

 

 

KÉZI ÜZEMMÓD 

Nyomja meg a START gombot a főmenüben , így az edzés azonnal elindul. 

1. Nyomja meg az UP és DOWN gombot az edzés program kiválasztásához. Válassza az  M programot és 

nyomja meg a MODE gombot a belépéshez. 

2. Nyomja meg az UP és DOWN a terhelési szint beállításához (8 ábra), az 1. alapértelmezett érték nem 

alkalmazható. 

3. Nyomja meg az UP és DOWN gombot az idő (9 ábra), a távolság  (10. ábra), a kalória (11. ábra) és a 

pulzus (12. ábra) beállításához, majd nyomja meg a MODE gombot.  

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez (13. ábra). A felhasználó az edzés 

közben is beállíthatja az ellenállást 1-16 az UP és DOWN gombok segítségével.  

5. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés pillanatnyi megállításához. Minden edzési értéket 

elmenti a számítógép. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez. 
 

8 ábra 
 

 

9 ábra 
 

 

10 ábra 
 

 

11 ábra 
 

 

12 ábra 
 

 

13 ábra 
 

 
 

 

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK 

1. Az UP és DOWN gombokkal válassza ki a kívánt edzés programot P01-P12 (14. ábra) és nyomja meg a  

MODE gombot a belépéshez (A program profilok lejjebb láthatók,  minden egyes profil 1Hz-ben villog.) 

2. A terhelési szint villogva jelzi a beállítást. Az előre beállított alapértelmezett érétk 1. Nyomja meg az 

UP és DOWN gombot a terhelési szint beállítására (15. ábra), majd nyomja meg a MODE gombot a 

megerősítéshez 

3. Majd nyomja meg az  UP és DOWN gombot az idő beállításához  (16. ábra). 

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. A felhasználó az edzés közben is 

beállíthatja az ellenállást 1-8 az UP és DOWN gombok segítségével.  

 

5. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés pillanatnyi megállításához. Minden edzési értéket elmenti 

a számítógép. Nyomja meg a RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez
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14 ábra 
 

 

15 ábra 
 

 

16 ábra 
 

 

 

H.R.C. MÓD 

1. Nyomja meg az UP és DOWN gombot az edzésprogram kiválasztásához (17. ábra) Válassza ki a 

H.R.C—t és nyomja meg a MODE gombot (17. ábra).  Állítsa be a felhasználó korát, majd nyomja meg 

a MODE a gombot (18. ábra) (Minden egyes alkalommal,mamikor kilép a HRC módból, a 

felhasználónak újra be kell állítania az életkort.) 

2. Válassza ki az UP és DOWN gombokkal az 55%, 75%, 90% vagyTAG (TARGET HR, alapértelmezett 

100) paramétert. (19-22 ábra) 

A számítógép az előre beállított értéket jelzi ki a PULSE ablakban az életkor alapján. A TAG 

kiválasztása esetén az előre beállított 100 érték fog villogni, nyomja meg az UP és DOWN gombot az 

érték beállításához 30-230 között. 

3. Nyomja meg az UP és DOWN gomobt az idő beállításához (23. ábra). 

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés elindításához vagy megállításához. Nyomja meg a  

RESET gombot a főmenübe való visszatéréshez. 
 

17 ábra 
 

 

18 ábra 
 

 

19 ábra 
 

 

20 ábra 
 

 

21 ábra 
 

 

22 ábra 
 

 

23 ábra 
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WATT MÓD 

1. Az UP és DOWN gombbal válassza ki a W programot (24. ábramajd nyomja meg a  MODE gombot. 

2. Az UP és DOWN gombbal állítsa be a kívánt teljesítményt (alapértelmezett érték: 120 watt    – 25. ábra), 

majd nyomja meg a MODE gombot. 

3. Az UP és DOWN gombbal állítsa be az időt (26. ábra). 

 

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. Edzés alatt a rendszer automatikusan 

beállítja az ellenállást a felhasználó kondíciója alapján. A WAT érétk beállítható az UP és DOWN 

gombokkal edzés közben is. 

5. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés pillanatnyi megállításához. Nyomja meg a  RESET gombot 

a főmenübe való visszatéréshez. 

 

24 ábra 

 

 

25 ábra 

 

 

26 ábra 

 

 
 

FELHASZNÁLÓI PROGRAM 

1. Nyomja meg az UP és DOWN gombbal az U programot (27. ábra), majd nyomja meg a MODE gombot. 

2. Nyomja meg az UP és DOWN gomobot a felhasználó profil kialakításához (28. ábra). 8 oszlop állítható 

be, a felhasználó állíthatja be az összes oszlop terhelési szintjét, majd nyomja meg a MODE gombot a 

befejezéshez. a beállítás közben a felhasználó kiléphet a MODE gomb 2 másodperces megnyomásával. 

3. Az UP és DOWN gombbal beállítható az idő (29. ábra). 

4. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés megkezdéséhez. A felhasználó az edzés közben is 

beállíthatja az ellenállást 1-16 az UP és DOWN gombok segítségével.  

5. Nyomja meg a START/STOP gombot az edzés pillanatnyi megállításához. Nyomja meg a  RESET gombot 

a főmenübe való visszatéréshez. 

 

27 ábra 

 

 

28 ábra 

 

 

29 ábra 

 

 
 

KONDÍCIÓ ÉRTÉKELÉSE 

Edzés után tartsa a kezért a markolatokon vagy viseljen mellkasövet, majd nyomja meg a RECOVERY gombot. 

Minden funkció leáll, kivéve az idő, ami elkezd visszaszámolni 00:60-00:00-ig. (30. ábra)A számítógép megjeleníti a 

mért eredmény F1-F6 skálán. (31. ábra) F1 a legjobb eredmény, F6 a legrosszabb eredmény. A rendszeres edzés 

lényegesen javíthatja az állóképességet és kondíciót. (Nyomja meg a RECOVERY gombot még egyszer a főmenübe 

való visszalépéshez.) 

30 ábra 

 

 

31 ábra 
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1.0 Kiváló kondíció 

1.0 <  F < 2.0 Átlagon felüli kondíció 

2.0 <  F < 2.9 Jó kondíció 

3.0 <  F < 3.9 Átlagos kondíció 

4.0 <  F < 5.9 Átlagon aluli kondíció 

6.0 Rossz kondíció 

 

ELŐRE BEÁLLÍTOTT PROGRAMOK PROFILJA: 

 

I-CONSOLE+ APLIKÁCIÓ 

A felhasználó csatlakoztathatja a berendezés számítógépét a tabletre APP funkción keresztül az alábbi módon: 

Csatlakoztassa az audio kábelt a Tunelinc-kel, hogy a számítógép és a tablet is csatlakoztatható legyen. kapcsolja be az 

i-Console+ applikációt a tableten és kezdje meg az edzést a tablettel. 

 

GYAKORLATOK 

A szobakerékpárral végzett gyakorlatok javítják a kondíciót, az állóképességet, valamint a kalóriaszegény diétával 

elősegíti a fogyást is.
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1. BEMELEGÍTÉS 

A bemelegítés az edzés nagyon fontos fázisa. Minden edzés megkezdése előtt javasolt bemelegítő 

gyakorlatokat végezni. Ezeke megakadályozzák a későbbi izomláz és izom görcsök kialakulását. Minden 

pozíciót kb 30  másodpercig tartson ki. Ha fájdalmat érez hagyja abba a gyakorlatot. 

 
2. AEROB TESTMOZGÁS 

3. Ez a fázis fizikailag megerőltető. A rendszeres testmozgás erősíti az alsó végtagok izomzatát. Az 

edzés tempoját a saját kondíciónk szerint határozzuk meg. A szívfrekvenciának  a célzónában kell 

lennie (lásd az alábbi ábrát).Ez a szakasz tartson legalább 12 percig. A legtöbb ember kb 15-20 

perccel kezd. 

4. LAZÍTÁS 

Ez a fázis arra szolgál, hogy a szívritmus és az izomzat visszakerüljön a nyugalmi állapotba. 5 percig 

tartson ez a fázis. Lazításnál ismételje meg a bemelegítő gyakorlatokat. 

A kondíció javításával az edzés intenzitása is növelhető. Javasolt heti háromszori edzés. 

IZMOK FORMÁLÁSA 

Az izmok formálásában, erősítésében nagy szerepe van az edzés során a terhelésnek. Kezdetekben 

nehézséget fog okozni és talán nem tud nagyobb terhelés alatt tekerni. Idővel és a kondíció javításával az 

ellenállás is növelhető. Az edzés végén növelje az ellenállást, így a lábainak többet kell dolgoznia. A 

sebességet csökkenteni kell, hogy a pulzusszám visszakerüljön a célzónába. 

FOGYÁS 

A nehezebb és hosszabb edzéssel több kalória is égethető el.   
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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 


