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ALKATRÉSZLISTA 

Alkatrész 

száma 

Műszaki 

adatok 

Alkatrész megnevezése Darabszám 

1 9040001 Szerkezet fő része 1 

2 9040002 Elülső tartórúd 1 

3 9040003 Hátsó tartórúd 1 

4 9040004 Mozgó vállrész 1 

5 9040005 Állítható rúd 1 

6 9040006 Összekötő lap 2 

7 9040007 Nyeregrúd 2 

8 9040008 Háttámla rúd (bal) 1 

9 9040009 Háttámla rúd (jobb) 1 

10 9040010 Szögletes alátét 1 

11 9040011 Ülés 1 

12 9040012 Háttámla 1 

13 9040013 Borítás 76 8 

14 9040014 Támasztéktengely 3 

15 9040015 Nagyobb gömbölyű záróborítás 76 1 

16 9040016 Kisebb gömbölyű záróborítás 60 2 

17 9040017 Záróborítás 25 8 

18 9040018 Szivacsos támla 6 

19 9040019 Kiegyenlítő betét 2 

20 9040020 Állítókerék M16 3 

21 9040021 Szögletes betét 60-50 2 

22 9040022 Négyszög alakú záróborítás 50-50 2 

23 9040023 Téglalap alakú záróborítás 40-20 10 

24 9040024 Biztonsági hüvely 25 1 

25 10 Lapos alátét 10 42 

26 8 Lapos alátét 8 8 

27 M10X75 Félgömb fejű csavar 4 

28 M10X95 Félgömb fejű csavar 8 

29 M10X40 Félgömb fejű csavar 4 

30 M8X55 Hatszög fejű csavar 8 

31 M10X140 Hatszög fejű csavar 2 

32 M10 Biztosító anya 22 

33 9040025 Bal oszlop 1 

34 9040026 Tartóoszlop 2 

35 9040027 Keresztirányú összekötőrúd 1 

36 9040028 Jobb oszlop 1 

37 9040029 Nyomásfokozó ívelt lemez 2 

38 9040030 Kétkezes súlyzó tartója 2 

39 9040031 Bal biztosíték 1 

40 9040032 Jobb biztosíték 1 

41 9040033 Betét 2 

42 M10X100 Félgömbfejű csavar 4 

43 M8 Biztosító anya 2 
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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, a nyereg 

rossz beillesztése a keretbe, a pedálok elégtelen behúzása a hajtókar középvonalán 

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. 



7 
 

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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