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BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ 

Használat előtt olvassa el figyelmesen a teljes használati útmutatót és őrizze meg azt.  

 Első használat előtt konzultáljon orvosával. A berendezés által mért értékek pontosak, de nem 
orvosi pontosságúak.  

 Bizonyosodjon meg, hogy minden csavar szorosan meg van húzva, valamint nincs sérült vagy 
elhasználódott alkatrész. Ha a gép bármely része elhasználódott vagy sérült, ne használja 
addig a szerkezetet míg ki nem cseréli azt. 

 Összeszerelés előtt ellenőrizze az alkatrész listát és a doboz tartalmát, hogy minden alkatrész 
hiánytalanul meg van.  

 Csak eredeti alkatrészeket használjon.  

 Gyermekektől tartsa távol a készüléket. Gyermekek nem használhatják a gépet. Bekapcsolt 
állapotban gyerekek felnőtt felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a gép közelében. 

 Ne viseljen laza ruhát edzés közben - beakadhatnak a gép mozgó részeibe.  

 Mindig viseljen gumitalpú sportcipőt. 

 Helyezze a gépet sima, egyenes felületre. Nem ajánlott a gép használata vagy tárolása 
nedves környezetben. A gép néhány része rozsdásodhat.  

 Hagyjon legalább 0.6 m szabad helyet a gép körül. 

 Rendszeresen ellenőrizze a gép állapotát a biztonságos használat érdekében.  

 Terápiás célokra nem alkalmas a szerkezet.. 

 A fékrendszer az edzés sebességétől függ. 

 Mindig győződjön meg, hogy a fék megfelelően működik. 

 Maximális terhelhetőség: 150 kg 

 Kategória: HA (az EN957 szabvány alapján) otthoni használatra alkalmas 

 FIGYELEM! A pulzusérzékelő nem mutat feltétlenül pontos értékeket. A túlzásba vitt edzés 
sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Ha szédülést érez, azonnal hagyja abba az edzést.  

. 

PARAMÉTEREK 
 

Összeszerelés előtti méret 119 x 46 x 72 cm 

Összeszerelés utáni méret 164 x 60 x 169 cm 

Összecsukott méret 128,9 x 63 x 172 cm 

Súly 56 kg 

Lendkerék súly 6 kg 

Teljes edzési terület 195 x 70 x 220 cm 

Lépés hossz 37 cm 

Maximális terhelhetőség 150 kg 
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ÖSSZESZERELÉS 
 

Szerszámok 
 

 

 

 
 

H-1 imbusz csavar M8*16L (2) H-20 záró anya M8 
(6) 



5 
 

 

 

 

 

 
 

H-2 imbusz csavar M8*65L (2) H-7 lapos alátét Φ10*Φ26 (4) alátét (2) 

 

 

 
 

 

 
 

H-22 végzáró (2) 
H-9 lapos alátét 

Φ17,3*Φ25*0,3T (4) 
H-17 imbusz csavar 

M8*P1 (2) 

  

H-15 csavar M8*40L (4) H-16 alátét (6) 

 

 
  

H-19 lapos alátét (2) H-21 csavar M5*14L (10) 

  

 

 

H-4 kúpos anya M8 (2) 
H-8 Teflon alátét 
Φ10*Φ25*0,5T (2) 

H-13 imbusz csavar (1) 

 

 

 

 

 

 

 
H-6 Hex csavar M8*20L 

(4) 
H-11 alátét (1) H-12 rugós alátét (1) 
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Alkatrész lista 
 

 

 

 

 

 
 

markolatok (1) számítógép (1) pedálok 

 

 

 
 

 

 
 

pedál karok (1db/pedál) markolat tartó 
oszlop (1) 

felső markolatok  

 

 

 
 

 

 
 

alsó markolatok támasztó oszlop 
(1) 

hajtókarok  

 

 
 
 

 
 
 

 
főváz (1) burkolatok 

H-18 persely Φ16*36,5L (2) 

imbuszkulcs (1) csőkulcs (2) 
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kapcsoló kábel (1) használati útmutató és szerszám lista 

 

Összeszerelés 
 

1.lépés 

1 Rögzítse az első talapzatot (D-1) a fővázhoz imbuszcsavar (H-1). 

2 Rögzítse a hátsó talapzatot (E-1) a középső vázhoz imbusz csavar (H-2), alátét (H-16) és  
kúpos anya  (H-4) segítségével. 

2. lépés 

1. Rögzítse a bal hajtókart (F-7) a tárcsához (G-12) alátét (H-7), csavar (H-6) és a burkolat  (H-
22) segítségével. 

2. Rögzítse a jobb hajtókart (F-7) a tárcsához (G-12) alátét (H-7), csavar (H-6) és a burkolat  (H-
22) segítségével. 

3. Rögzítse az U-pántot (F-28) a bal karhoz (F-7) 2 alátétet (F-33) és 2 csavart (F-32) használva 
minden egyes oldalon. 
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4. Rögzítse az U-pántot (F-28) a jobb karhoz (F-7) 2 alátétet (F-33) és 2 csavart (F-32) használva 
minden egyes oldalon. 

5. Rögzítse a burkolatokat a jobb és bal karokhoz (F-8/F-7) csavarok (F-19) segítségével. 

 3. lépés 

1. Távolítsa el a fővázból az előszerelt alkatrészt. 

2. Csatlakoztassa a felső (C-2) és alsó (G-2) kábeleket. 

3. Helyezze a markolat tartó oszlopot (C-1) to a fővázhoz 4 alátét (C-5), 4 rugós alátét (C-4) és 4 
imbuszcsavar (C-3) segítségével. 

4. Helyezzen 4 lapos alátétet (H-9) és 2 hullámos alátétet (H-10) a tengelyre (C-6) az illusztrált kép 
alapján. 

 

5. Rögzítse a bal alsó markolatot (I-3) a tengelyhez műanyag alátéttel (H-8), egy lapos alátéttel (H- 
7) és csavarral (H-6). 

6. Rögzítse a jobb alsó markolatot (I-3) a tengelyhez műanyag alátéttel (H-8), egy lapos alátéttel (H- 
7) és csavarral (H-6). 
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4. lépés 

1. Fogja mindkét pedált (F-1, F-2) és vezesse át a hajtókarokon (F-7/F- 8). 

2. Rögzítse a jobb és bal pedált (F-1, F-2) a forgócsuklóhoz a rajz alapján. Az alábbi 
alkatrészeket használja mindkét oldalon: összekötő kar (F-4), lapos alátét (F- 5), csavar (F-6). 

3. Rögzítse az alsó markolatot (I-3, I-4) a pedál karokhoz (F-1, F-2) imbuszcsavarokat (H-17), 
perselyt (H-18), lapos alátétet (H-19) és anyacsavarokat (H-20) felhasználva minden oldalon. 
Bizonyosodjon meg, hogy az irány ugyanaz mint a rajzon. 

4. Igazítsa be a pedálokat (F-26, F-27) a megfelelő pedálkarokkal. Biztosítsa a pedálokat a pedál 
karokhoz csavarok (H-21) segítségével. Győződjön meg, hogy a pedálok a megfelelő 
irányban állnak.  
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 5.lépés 

  

1. Csatlakoztassa a bal felső markolatot (I-1) a bal alsó markolathoz (I-3) 2 anyacsavar (H-20), 2 
alátét (H-16) és 2 csavar (H-15)segítségével. 

2. Csatlakoztassa a jobb felső markolatot (I-2) a jobb alsó markolathoz (I-4) 2 anyacsavar (H-20), 
2 alátét (H-16) és 2 csavar (H-15)segítségével. 

 

3. Remove the pre-installed screws (I-8) on the left and right lower handlebar (I-3/I-4) first. 

4. Attach the covers (F-29/F-30) for the left and right upper handlebars (I-1/I-2) and fasten them 
with 4 screws (I-8). 
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STEP 6 

1. Attach the front handlebar (B-1) onto the handlebar post (C-1) using a flat washer (H-11), a 
spring washer (H-12) and a fixing bolt (H-13). 
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2. Helyezze a műanyag burkolatot (H-14) az első markolatra (B-1). 

3. Vezesse végig a pulzusérzékelő kábelt (B-5) a markolat tartó oszlopon keresztül. 
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7.lépés 

1. Először távolítsa el az előszerelt csavarokat a számítógépből (A-2). 

2. Csatlakoztassa a számítógép kábelt (C-2) és a pulzusérzékelő kábelt (B-5) a számítógéphez 
(A-1). Majd rögzítse a számítógépet (A-1) a számítógép tartóra (A-2) a hozzátartozó 
csavarokkal. 
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AZ ELLIPSZIS TRÉNER ÖSSZECSUKÁSA ÉS SZÉTNYITÁSA 

Összecsukás 
 

Keresse meg a beállítócsavart az első 
láncborítón, és fordítsa el az óramutató 
járásával megegyező iránybaFind the 
knob on the front chain cover and turn in 
clockwise (a két nyíl jelöli) 

 

Emelje fel az összekötő vázat amíg nem 
hall egy kattanást. 
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Szétnyitás 
 

Húzza előre az összekötő vázat. Tolja 
meg a vázat a sárga matricával kijelölt 
területen.  

 

 
 
 
 
 
 

  

Addig nyomja az összekötő kart, amíg 
az teljesen szét nem nyílik.   

 

MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjon meg, hogy az összekötő kar teljesen a földön van. 

 

SZÁMÍTÓGÉP 

GOMBOK 
 

MODE A MODE gombbal megerősítheti a beállíott adatokat a a 
programokba lépéskor. 

RESET Visszalépés a főmenübe. 

START/STOP Az edzés elindítása vagy megállítása. 

RECOVERY A pulzusszám helyreállását ellenőrzi. 
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UP Edzés mód kiválasztása vagy érték növelése. 

DOWN Edzés mód kiválasztása vagy érték csökkentése. 

BODY FAT Testzsír mérése. 

 

Használat 
 

1. Csatlakoztassa a gépet áramforráshoz. Az LCD kijelző 2 másodpercig világít és egy hosszú 
hangjelzés hallható. A gép bekapcsolása után a beállított 78-as szám jelenik meg.  

2. A gép 4 felhasználó személyes adatait menti (U-1 – U-4). A felhasználónak el kell mentenie a 
nemét,a korát, magasságát és súlyát a programok használata előtt. A kijelzett első 
felhasználói szám lesz az utoljára kiválasztott felhasználói szám. Használja az UP vagy 
DOWN gombot a megfelelő felhasználói adat kiválasztásához, majd nyomja meg a MODE 
gombot. 

3. A főmenüben a felhasználó megnyomhatja az UP és DOWN gombot egy manuális mód 
kiválasztásához (MANUAL;  WATT ellenőrzéssel) → PROGRAM (12 program áll 
rendelkezésre) → USER PROGRAM → TARGET 
H.R. (cél pulzusszám program). 

4. Quick start/gyors indítás manuális módban: 

A főmenben a felhasználó megnyomhatja a START/STOP gombot az edzés elindításához. 
Minden értéket (TIME-idő / SPEED-sebesség / DISTANCE-távolság / CALORIES-kalória) a 
nulláról kezd számlálni az edzés során. A terhelési fokozat az edzés alatt beállítható.  

5. Manuális mód: 

A manuális módban az edzés megkezdése előtt a felhasználó beállíthatja a fokozatot- LEVEL, 
időt-TIME, távolságot-DISTANCE, kalóriát-CALORIES és pulzust-PULSE az UP és DOWN 
gombok segítségével. 

6. Watt ellenőrzés manuális módban: 

A WATT ellenőrző funkció aktiválásakor a felhasználó beállíthatja a WATT értéket a manuális 
módban. Az alapérték 120 W, amely a kijelzőn fog megjelenni. Nyomja meg az UP és DOWN 
gombokat a célérték beállításához 10-350 W között. Nyomja meg a MODE gombot a 
megerősítéséhez 

A terhelési fokozat automatikusan igazodik az előre beállított WATT értékhez, függetlenül a 
sebességtől (kivéve nagyon lassú sebességnél és magas WATT érték beállításnál, a 
terhelésnek csak 32 fokozata van). 
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7. Programok 

Nyomja meg az UP és DOWN gombokat a kívánt program kiválasztása érdekében, majd 
nyomja meg a MODE gombot. A felhasználó beállíthatja a kívánt fokozatot-LEVEL, időt-TIME, 
távolságot-DISTANCE, kalóriát-CALORIES és pulzust- PULSE az UP és DOWN gombok 
segítségével. 

8. Pulzus ellenőrzés (H.R.C.) 

Az edzés megkezdése előtt a H.R.C. módban a felhasználó kiválaszthat 55%, 75%, 90%-os 
értéket vagy cél pulzusszámot.  

A számítógép automatikusan kiszámolja az ideális pulzusszám tartományt a felhasználó kora 
alapján.  

 

 

9. Felhasználói program: 

A felhasználó létrehozhatja egyéni programját az UP és DOWN gombok segítségével, majd 
nyomja meg a MODE gombot (minden programnál 16 oszlop található). Ha lenyomva tartja 2  
másodpercig a MODE gombot akkor kilép a profil beállításból.  

10. Regenerálódás: 

Edzés után fogja meg a markolatot és nyomja meg a RECOVERY gombot. Minden érték 
számlálása megál kivéve az IDŐ. A gép elkezd visszaszámlálni 60 másodpercet.  

A gép kijelzi pulzusszám visszaállását és F1 – F6 tartományba sorolja be (az F1 a lehető 
legjobb eredmény). A RECOVERY gomb újabb megnyomásával visszatérhet a főmenübe. 
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11. Testzsír: 

Ez a funkció méri a testzsír százalékot és a BMI-t. Az edzés végén nyomja meg a BODY FAT 
gombot és fogja meg mindkét markolatot. A pulzusérzékelőt meg kell tartani a testzsír 
méréseközben. A számítógép 8 másodperc után kijelzi a testzsír szimbólumot, testzsír 
százalékot és BMI értéket 30 másodpercre.  

BMI: 
 

BMI alacsony alacsony/ 
közepes 

közepes közepes/ 
magas 

TARTOMÁNY < 20 20 - 24 24.1 – 
26.5 

> 26.5 

 

Testzsír táblázat: 
 

szimbolum - + ▲ □ 

testzsír %-a nem 
alapján  

alacsony alacsony/ 

közepes 

közepes közepes/ 

magas 

FÉRFI < 13 % 13 % - 2.,9 
% 

26 % - 30 % > 30 % 

NŐ < 23 % 23 % - 
35.9 % 

36 % - 40 % > 40 % 

 

MEGJEGYZÉS: 

1. A számítógépnek 9V 1A adapterre van szüksége. 

2. 4 perc semmittevés után a számítógép kijelző energiatakarékos üzemmódba kapcsol. Minden 
beállítás és érték elmentésre kerül amíg a felhasználó újra nem kezdi az edzést.   

3. Ha a számítógép nem megszokott módon viselkedik, húzza ki az adapter majd dugja vissza.  
 

ELLIPSZIS TÉNER HASZNÁLATA 

Az elliptikus tréner nagyon népszerű sporteszköz és az egyik legújabb, valamint leghatékonyabb otthoni 
sport kiegészítő.  

Edzés közben a láb egy ellipszist ír le (néha cross trénernek vagy X-trénernek is nevezik az elliptikus 
trénert). 

Az elliptikus tréner ugyanolyan hatékony, mint a népszerű futópad vagy szobakerékpár, azonban 
jobban kíméli az ízületeket. Ezenkívül az ellipszis trénerrel a felsőtest is kiválóan erősíthető a lengő 
karoknak köszönhetően.  

Edzés során a testsúlyt áthelyezi az egyik lábról a másikra. Próbáljon természetes egyenes 
tasttartással végezni az edzést. A markolatok segítenek ebben. Találja meg a kényelmes pozíciót és 
próbáljon minél természetesebben mozogni.  
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SZERKEZETI RAJZ 
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ALKATRÉSZ LISTA 
 

NO. megnevezés db NO. megnevezés PCS 

A-1 
számítógép szett SM2743-
67 csavarral 

1 
G- 
11 

sapka kör diszkhez 2 

A-2 csavar M5*10L 4 
G- 
12 

diszk szett 2 

B első markolat szett 1 
G- 
13 

lapos alátét 8 

B-1 első markolat 1 
G- 
14 

csavar M4x14L 8 

B-2 pulzusérzékelő 2 
G- 
15 

anyacsavar 
M10xP1.25x10T 

2 

B-3 végzáró az első markolathoz 2 
G- 
16 

csavar M4x50L 7 

B-4 szivacs az első markolathoz 2 
G- 
17 

csavar 3/16 8 

B-5 pulzusérzékelő az első markolathoz 1 
G- 
18 

érzékelő tartó 1 

B-6 sapka a pulzusérzékelőhöz 1 
G- 
19 

érzékelő doboz w/wire 1 

C markolat tartóoszlop szett 1 
G- 
20 

csavar M4x10L 1 

C-1 markolat tartóoszlop 1 
G- 
21 

nyél 1 

C-2 felső számítógép kábel 1 
G- 
22 

csavar M8xP1.25x12Lx5t 
3 

C-3 imbuszcsavar 
M8xP1.25x20L 

4 
G- 
23 

csiga 1 

C-4 alátét 4 
G- 
24 

persely 1 

C-5 rugós alátét 4 
G- 
25 

DC kábel 1 

C-6 Axle 1 
G- 
26 

adapter 1 

C-7 Bushing 2 
G- 
27 

fék szett 1 

D első talapzat szett 1 
G- 
28 

fék 1 

D-1 első talapzat 1 
G- 
29 

lapos alátét 1 

D-2 végzáró az első talapzathoz (L) 1 
G- 
30 

csavar M6xP1.0x16L 1 

D-3 végzáró az első talapzathoz 
® 

1 
G- 
31 

nylon csavar M6 1 

D-4 csavar 3/16' 2 
G- 
32 

Hex. csavar M10 2 
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D-5 beállítható alátét az első 
talapzathoz 

2 
G- 
33 

Nylon csavar M8 2 

D-6 ütközők az első talapzathoz 2 
G- 
34 

lapos alátét 2 

E hátsó talapzat szett 1 
G- 
35 

lapos alátét 1 

E-1 hátsó talapzat 1 H csavar és anyacsavar csomag 1 

E-2 imbuszcsavar M6xP1.0x12L 4 H-1 csavar M8x16 2 

E-3 végzáró a hátsó talapzathoz  2 H-2 csavar M8xP1.25x65L 2 

E-4 beállítható alátét a hátsó talapzathoz 2 H-4 anyacsavar M8 2 

E-5 bal sín 1 H-6 nylon csavar M8xP1.0x20L 4 

E-6 jobb sín 1 H-7 lapos alátét 4 

E-7 persely a sínhez 4 H-8 műanyag alátét 2 

E-8 erőkar 1 H-9 lapos alátét 4 

E-9 csavar M8xP1.0x35L 1 
H- 
10 

hullámos alátét 2 

E- 
10 

Nylon csavar M8 1 
H- 
11 

lapos alátét 1 

E- 
11 

Hex. csavar M8xP1.25x20L 2 
H- 
12 

rugós alátét 1 

E- 
12 

alátét 2 
H- 
13 

csavar M7xP1.0x30L 1 

E- 
13 

végzáró 4 
H- 
14 

burkolat markolathoz 1 

E- 
14 

állítható alátét sínhez 2 
H- 
15 

csavar 
M8xP1.25x40L 

4 

E- 
15 

végzáró sínhez 2 
H- 
16 

alátét 6 

E- 
16 

kapcsolódó cső a sínhez 1 
H- 
17 

csavar M8xP1.25x50L 2 

F pedál kar szett 1 
H- 
18 

persely 2 

F-1 pedál kar(bal) 1 
H- 
19 

lapos alátét 2 

F-2 pedál kar(jobb) 1 
H- 
20 

Nylon csavar M8 6 

F-3 sapka a pedál tengelyhez 2 
H- 
21 

csavar M5x14L 10 

F-4 pedál csatlakozólemez 2 
H- 
22 

végzáró 2 

F-5 lapos alátét 6 I felső markolat szett 1 

F-6 csavar M8*P1.25*16L 6 I-1 felső markolat (bal) 1 

F-7 hajtókar (bal) 1 I-2 felső markolat (job) 1 

F-8 hajtókar (jobb) 1 I-3 alsó markolat (bal) 1 
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F- 
11 

persely 4 I-4 alsó markolat(jobb) 1 

F- 
12 

pedáltartó csőcsatlakozó 2 I-5 
szivacs a felső markolathoz 

2 

F- 
13 

imbuszcsavarM8xP1.25x35L 2 I-6 sapka a felső markolathoz 2 

F- 
14 

lapos alátét 4 I-7 persely 4 

F- 
15 

Nylon csavar M8 2 I-8 csavar M5xP0.8x14L 4 

F- 
16 

hullámos alátét 2 J sebességváltó szett 1 

F- 
17 

persely 4 J-1 mágneses szett 1 

F- 
18 

burkolat a görgős kerékhez 2 J-2 Hex. csavar M6xP1.0*16L 2 

F- 
19 

csavar M5xP0.8x12L 4 J-3 rugós alátét 2 

F- 
20 

csavar M8*P1.25*16L 4 J-4 lapos alátét 2 

F- 
21 

lapos alátét 4 J-5 beállító a sebességváltóhoz 1 

F- 
22 

persely 4 J-6 csavar M4x12L 1 

F- 
23 

rögzítőcső a görgős 
kerékhez 

2 J-7 Hex. csavar M4 1 

F- 
24 

görgős kerék 2 K lendkerék szett 1 

F- 
25 

persely 4 K-1 lendkerék 1 

F- 
26 

bal pedál 1 K-2 csavar 3/8" 2 

F- 
27 

job pedál 1 K-3 csavar 3/8" 3 

F- 
28 

U- alakú lemez 2 K-4 persely 1 

F- 
29 

burkolat a felső markolathoz 2 K-5 persely 6300RS 1 

F- 
30 

burkolat a felső markolathoz 2 K-6 lendkerék tengely 1 

F- 
31 

EVA szivacs 2 K-7 persely 6000RS 1 

F- 
32 

csavar az U-alakú lemezhez M5x6L 4 K-8 lapos alátét 1 

F- 
33 

lapos alátét az U-alakú lemezhez 4 L görgő szett 1 

G-1 főváz 1 L-1 görgő 1 
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G-2 felső kábel 1 L-2 Hex. csavar M8xP1.25x20L 1 

G-3 C-gyűrű 1 L-3 Nylon csavar M8 1 

G-4 hullámos alátét 1 L-4 lapos alátét 1 

G-5 lapos alátét 1 L-5 rugó 1 

G-6 persely 6004RS 2 L-6 Hex. csavar M6xP1.0x100L 1 

G-7 szíj 1 L-7 lapos alátét 1 

G-8 bal lánc burkolat 1 L-8 Hex. csavar M6xP1.0x12L 1 

G-9 job lánc burkolat 1 L-9 görgős kerék 1 

G- 
10 

kör diszk 2  

 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK, REKLAMÁCIÓ 
 

Garanciális feltételek 

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 
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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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