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Kedves Vásárló! 

 

Köszöntünk a kerékpárosok táborában, gratulálunk új kerékpárodhoz! Bízunk benne, hogy az általad választott 
típus hosszú évekig megbízható útitársad lesz. 

Az első használatba vételt megelőzően, kérjük figyelmesen olvasd használati útmutatónkat, ugyanis a nem 
rendeltetésszerű használat anyagfáradáshoz, valamint súlyos balesetekhez vezet. 

A felhasználói kézikönyv mindent tartalmaz, amit tudnod kell az új kerékpárodról, alapvető ismereteket az egyes 
alkatrészekről, a karbantartási – és szerviztevékenységekre vonatkozó utasításokról, valamint tippeket a 
biztonságos használathoz. 

Kérjük különös figyelmet fordíts kerékpárod egyéni beállításaira, hogy mindig kényelmesen és biztonságosan 
közlekedhess. 

És még egy fontos dolog: mostantól legyen rutin minden indulás előtt kerékpárod gyors biztonsági ellenőrzése. 

 

Boldog kerékpározást kívánunk! 

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TANÁCSOK:  

1. Mindig vedd figyelembe a KRESZ szabályait! 
2. Sötétedés után használj lámpát! 
3. Soha ne kapaszkodj más járműbe kerékpározás közben! 
4. Közúti forgalomban ne versenyezz vagy szlalomozz! 
5. Közlekedj kerékpárúton, ahol erre lehetőség van! 
6. Mindig viselj sisakot! 
7. Lámpa és fényvisszaverő használata indokolt! 
8. A számodra megfelelő méretű kerékpárt válaszd! 
9. Az alkatrészek mindig legyenek megfelelően beállítva! 
10. Kanyarodáskor a hajtókarok vízszintesen legyenek!  
11. Soha ne használja két személy az egyszemélyesre tervezett kerékpárt!  
12. A csomagokat mindig rögzítsd biztonságosan, ügyelj arra, hogy ne akadályozzák a fékek működését!  
13.  Csoportosan közlekedve a forgalomban mindig egyesével, a kellő féktávolság megtartásával 

kerékpározzatok! 
14. Nedves, csúszós útviszonyok esetén a biztonságos megálláshoz nagyobb féktávolságot hagyj!  
15. Ne kerékpározz elengedett kézzel!  

 
 

Kérjük, hogy kerékpárodat minden használat előtt ellenőrizd! 

MŰSZAKI ELLENŐRZÉS LÉPÉSEI: 
1. fékezési funkció és fékbetétek 
2. fékkar  
3. hajtókar és pedálok stabil rögzítése 
4. teleszkóp megfelelő beállítása 
5. gumiabroncs felület és nyomás 
6. világító berendezés és dinamó 
7. sárvédő és csomagtartó rögzítése 
8. gyorsrögzítők biztos tartása (első és hátsó kerék, nyereg) 
9. nyeregcső és kormányszár minimális beállítási magassága 
10. akusztikus berendezések (csengő) funkciói 

 

ÜZEMBE HELYEZÉS 
Használatba vétel előtt az alábbiakat ellenőrizni kell: 

1. első - és hátsó fékek működése 
2. kormány és nyereg pozíciója és szilárd kötöttsége 
3. első villa (kormány) akadálymentes elfordíthatósága 
4. első - és hátsó kerék megfelelő pozíciója és szilárd kötöttsége 
5. keréknyomás 
6. csavarok megfelelő előfeszítettsége 
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1. A KERÉKPÁR RÉSZEI 
 

 

 

 

 

2. KORMÁNY BEÁLLÍTÁSA 
 
A kormány magasságának beállításához a vonócsavart ki kell lazítani. A megfelelő magassági helyzetbe állítjuk a 
kormányt, majd a vonócsavar előfeszítésével rögzítjük azt.  
 

    
  FIGYELMEZTETÉS! 
 

A kormányszárat csak a maximális kihúzhatóságot mutató jelzésig szabad kihúzni!  
Tovább húzása az alkatrészek deformációját, törését eredményezheti és fokozott balesetveszélyt jelent. 
 

KORMÁNYSZERKEZET 

Ellenőrizzük a kormányfej és a kormány rögzítettségét. A kormánycsapágy könnyen, észrevehető holtjáték nélkül 
működjön. A rögzítő kontraanya határozottan legyen meghúzva. 
 
 
 

3. NYEREG BEÁLLÍTÁSA 
A nyereg magassága akkor megfelelő, ha a kerékpáron ülő személy talpa úgy éri el a pedált, hogy a lába térdben 
enyhén behajlított. 

A megfelelő beállításhoz a hagyományos nyergek esetében villáskulcsra van szükség (13-as vagy 14-es), új 
rendszerű ülésrögzítéseknél pedig imbuszkulcsra (5-ös, vagy 6-os). A nyerget rögzítő csavart kell meglazítani, majd 
a nyereg előre – hátra mozgatásával a kívánt kéztávolságra beállítani. Ezt követően a rögzítő csavart kell meghúzni. 
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FIGYELMEZTETÉS! 

 
A nyeregtartó csövet csak a maximális kihúzhatóságot mutató jelzésig szabad felemelni.  
Tovább húzása az alkatrészek deformációját, törését eredményezheti és fokozott balesetveszélyt jelent. 
     
 
 

4. PEDÁL BEÁLLÍTÁSA 
A jobb oldali pedál („R” jelzésű) jobbmenetes, míg a bal („L” jelzésű) balmenetes. A két pedál nem felcserélhető. 

Meghúzásuk az első kerék irányába, míg oldásuk a hátsó kerék irányába történik. A pedálok normál villáskulccsal 
nem rögzíthetőek, ún. pedálkulcs használata szükséges. 

A külső tisztításon kívül karbantartást nem igényel, évenként a pedálcsapágyazás tisztítása, zsírozása szükséges. 

   

FIGYELMEZTETÉS! 

A pedálok mindig teljesen legyenek becsavarva, peremük feküdjön a hajtókar szélén.  
Meghúzásukat rendszeresen ellenőrizni szükséges. 
 
 
 

5. VÁLTÓK BEÁLLÍTÁSA 
A váltók az egyéni teljesítőképességet és az elérni kívánt sebességet hangolják össze a terepviszonyokkal, a 
szükséges erőkifejtés mértékét és a megtett út hosszát befolyásolják. 

A sebességváltás szabályai: 
- álló helyzetben ne válts 
- sebességet csak menetközben válts 
- váltás közben ne hajts hátrafelé 
- ne erőltesd a váltókart 
- csökkentsd a pedálnyomást váltás közben (erőkifejtés nélkül forgasd előrefelé a hajtókarokat) 

 

FIGYELMEZTETÉS! 

Tilos elől és hátul is a legnagyobb lánckerékre, vagy a legkisebbre váltani (keresztbe váltás), mert az a váltók 
jelentős műszaki meghibásodásával járhat, ami balesetet okozhat. 

3 típusú váltókart különböztetünk meg: 

1. váltókar: a hüvelykujj segítségével nagyobb, a mutatóujjal kisebb fogaskerékre kapcsolhatunk. Ez azt 
jelenti, hogy a bal oldali váltókezelőn a hüvelykujj nyomásával az első váltó nagyobb lánckerékre vált, 
nehezebb lesz az áttétel. A jobb oldali váltókezelőn ugyanez könnyebb áttételt eredményez. 
 

2. marokváltó: hasonló elven működnek, ha magunk felé forgatjuk magasabb, míg ellenkező irány esetén 
kisebb fogaskerekekre váltunk. 
 

3. fékváltókar: a fék és váltókar ugyanaz. A féket szokásos módon a kár meghúzásával kezelhetjük, a 
sebességi fokozatokat pedig a kar elforgatásával változtathatjuk.  
 

Első láncváltó szerkezet: a hajtóműnél a nyeregvázcsőre felszerelt láncátdobó beállítása: 

1. Ellenőrizze a láncterelő felszerelését.  
Ez akkor megfelelő, ha a terelőkeret párhuzamos a kerékpár hosszsíkjával, és a hajtómű nagy lánckereke 
fölött mintegy 1-3 mm-rel mozog. Beállítását a bilincs-csavar meglazítása után végezheti el. 
 

2. A felemelt hátsó kerék hajtása közben váltsa a láncot a hajtóműnél (elől) a kisebb, a racsninál (hátul) a 
legnagyobb lánckerékre. 
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3. Állítsa be az állítócsavarral a terelőkereket úgy, hogy benne a lánc középen fusson. 
 

4. Ellenőrizze a bowdent, melynél ebben a helyzetben kis holtjátékot kell éreznie. Ennek beállításához lazítsa 
meg a bowdenrögzítő csavart, feszítse meg a bowdent (kis, kb. l-2 mm-es holtjátékot hagyva), és húzza 
meg a rögzítőcsavart. 
 

5. A fenti módon váltsa a láncot a racsni legkisebb, illetve a hajtómű nagyobb lánckerekére. 
 

6. Állítsa be az állítócsavarral a terelőkeret véghelyzetét. A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás határozott, 
a lánc kb. itt is középen fut a keretben, és nem áll fenn a hajtókar felé a túlváltás veszélye. 
 

7. Néhány próbaváltással ellenőrizze mindkét szélső helyzet beállítását, szükség esetén korrigáljon. 
 

Nehéz működés esetén az alkatrészek, a bowden tisztítása, kenése szükséges. 

 

Hátsó láncváltó szerkezet: 

1. A felemelt hátsó kerék hajtása közben a megfelelő váltókart tolja teljesen előre, ekkor a láncnak a 
lánckeréksor (racsni) belső, legnagyobb kerekén kell futnia. Eközben elől a legnagyobb lánckeréken 
legyen a lánc. 
 

2. Állítsa be a láncátdobó szakaszhatároló csavarjait. 
 
Ha lánc túlszalad a legnagyobb lánckeréken, az alsó „L” jelű csavar állításával akadályozzuk meg a 
túlfutást. 

Ha a lánc túlszalad a legkisebb lánckeréken, a felső „H” jelű csavar állításával akadályozzuk meg a túlfutást. 

3. A felemelt hátsó kerék hajtása közben a váltókart húzza teljesen hátra; ekkor a láncnak a kis lánckeréksor 
(racsni) belső (legnagyobb) kerekén kell futnia. Eközben elől a belső lánckeréken legyen a lánc. 
 

4. Állítsa be a láncátdobó állítócsavarját. 

Ha a lánc nem fut a legnagyobb lánckerékre, hanem előtte a két kerék között, vagy a másik keréken 
marad, csavarja kifelé a csavart. 

 Ha a lánc túlszalad a lánckeréken (a váltó túlvált), befelé csavarja a csavart.  
A beállítás akkor megfelelő, ha a váltás határozottan, könnyedén történik, a lánc lánckerékről való 
leugrása nélkül. 

 

 

6. FÉKEK BEÁLLÍTÁSA 
 

A közlekedés biztonsága érdekében talán a leglényegesebb a fékberendezések helyes beállítása és működése, 
valamint rendszeres ellenőrzése. 

 

Fékek beállítása 

Az ismert konstrukció az egyszerű, gyors és biztonságos fékbeszabályozás lehetőségét biztosítja. Kisebb állításhoz 
elegendő a fékek állítócsavarjait szabályozni. Az anya kilazítása után a rögzítőcsavar furatán át meg kell húzni a 
bowdent. A megfelelő beszabályozás után az anya meghúzásával biztosított a korrekt pozíció. A kormány 
magasságállítása esetén az első féket újra kell szabályozni. 

A hátsó fék kismértékű utánállítása azonos módon végezhető. Amennyiben az utánállítás a fékek állítócsavarjaival 
nem lehetséges, úgy a fék részegységeinek beszabályozása, túlzott kopás esetén a fékbetétek haladéktalan 
cseréje szükséges. 

A használat során a fékpofák betétjei elkopnak. A kopás okozta betétcserét követő beállítás akkor jó, ha a fékgumik 
és a felni közötti hézag 1-2 mm. 

A beállítás menete a következő: 
- a fék állítócsavarját a fékkarnál - ha olyan kivitelű – teljesen be kell csavarni, 
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- a vezérlő bowden rögzítő csavarját fel kell lazítani, 
- a fékpofák összefogó szerszámmal, szükség esetén kézzel történő összenyomása után feszesre kell húzni 

a vezérlő bowdent, 
- a vezérlő bowden rögzítő csavarját meg kell húzni és a finombeállítást elvégezni a fék állítócsavarjával. 
- a szabadonfutó fékagy, vagy az agyváltó beállítását, javítását szakműhelyben kell elvégeztetni. 

 

V fék esetében a fékerőt a felnin fejti ki. A fékkarok többszöri behúzásával ellenőrizzük a bowdenhuzalok 
feszességét, a bowdenvégek rögzítettségét, a fékszerkezet akadásmentes mozgását, a fékbetétek helyzetét, 
állapotát. A fékbetét semmilyen esetben sem érhet a gumiabroncshoz, mert súlyos balesetet okozhat. 

   

FIGYELMEZTETÉS: 

 
Szereléskor ügyelni kell a fékpofa megfelelő pozíciójára, és arra, hogy a fékgumi soha ne érintkezzen a 
gumiabronccsal. Amennyiben kerékpárja tárcsafékkel szerelt, vagy a fékberendezés javítási, beállítási 
műveletei során bármilyen rendellenességet tapasztal, vagy bizonytalan a fenti műveletek elvégzésében, 
úgy a fékberendezés fontosságára való tekintettel szíveskedjék szervizhez fordulni. 
 
 
 

7. KEREKEK BEÁLLÍTÁSA 
A kerekek csapágyazása akkor megfelelő, ha azok akadozásról és túlzott játéktól mentesen, könnyen forognak. A 
szelep merőlegesen álljon ki az abroncsból. Ha ferdén áll, leeresztett állapotban a gumiköpenyt kis mértékben 
fordítsuk el az abroncson. Ügyeljünk arra, hogy a gumiköpeny drótpereme egyenletesen helyezkedjen el az 
abroncsban. Mielőtt teljesen felfújnánk a gumit, célszerű ezt helyre igazítani. Ellenőrizzük a kerekek központos 
futását. 

Hosszabb használat után előfordul, hogy az agyak akadozó forgása beállítással már nem szüntethető meg. Ebben 
az esetben az agyak szétszedése, kenése szükséges. Ezt évenként szükséges elvégezni. 
 
 

 

8. GUMIABRONCS 
A gumiabroncs belsejében a nyomás helyes értéken tartása elengedhetetlen a kerékpár menetstabilitása, a 
gumiabroncs és a kerékpánt épsége, tartóssága érdekében. A guminyomás - az időjárási és terepviszonyoknak 
megfelelően 2,5-6 bar. Kérjük vedd figyelembe a gumiabroncs köpenyén szereplő guminyomásra vonatkozó 
értékeket. 

A gumiabroncsnak csökkentenie kell az út egyenetlenségeiből származó rázkódást és alacsony gördülési 
ellenállásúnak kell lennie. A gumiabroncs biztosítja a fékezéshez, kanyarodáshoz és gyorsításhoz szükséges 
tapadást és úttartást.  

Ha a gumiabroncsok nyomása csökken, elveszik az alacsony gördülési ellenállás előnye, ám növekszik: az utazási 
komfort, a tapadás vizes, illetve nem egyenletes úton vagy terepen. 

Túl alacsony keréknyomás esetén viszont szegélyeken való áthaladáskor fennáll a belső gumi kihasadásának a 
veszélye. A gumiabroncs csak abban az esetben fog megfelelően működni és a lehetséges defektnek ellenállni, ha 
a megfelelő keréknyomással rendelkezik. 

 

FIGYELMEZTETÉS: 

 
Lekopott, sérült gumiabronccsal közlekedni fokozott balesetveszélyt jelent. 
 
 
 
 

9. KERÉK KÜLLŐZÉSE, CENTRÍROZÁSA 
A kerékpárkerekek küllőzési módja biztosítja a kerekek megfelelő szilárdságát. A gyárban elvégzett kerékfűzés és 
központosítás általában hosszú ideig biztosítja a kerék központos futását. Különösen a nagyobb terhelés és a 
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rosszabb utakon való rendszeres közlekedés esetén előfordul, hogy a felemelt kerék megforgatáskor szemmel jól 
láthatóan üt, bár a csapágyazás megfelelő.  

Ha a küllők egyenetlenül feszítettek (meglazultak), akkor a küllők utánfeszítése, a kerék központosítása válik 
szükségessé. A megengedett ütés sugár- és tengelyirányban a kerékpánton mérve max. 2 mm. 

A központosítás a küllők feszítésével, illetve lazításával, vagyis a küllőanyák forgatásával lehetséges. Házilag esetleg 
egy küllőszakadás miatti csere végezhető el, ha a kerék egyébként számottevően nem deformálódott. A nagy 
mechanikai igénybevételtől deformált keréknél a kerékpánt egyengetése, cseréje is szükséges lehet. 
 
 
 

10. HAJTÓMŰ 
A kerékpár hajtóművének könnyű, játékmentes forgását a hajtó csapágyházba épített golyóscsapágyazás 
biztosítja. A hajtó csapágyház elemeinek kenéséhez, ellenőrzéséhez a ház szétszedése szükséges. Ehhez le kell 
venni a hajtókarokat a tengelyről, és szét kell szerelni a csapágyházat. 

A csapágy tisztítása után összeszereléskor csapágyzsírral kell bekenni a csapágyakat és a tengelyt. 

   

FIGYELMEZTETÉS: 

 
A hajtókarok leszereléséhez speciális vékonyfalú dugókulcs és megfelelő hajtókarlehúzó szükséges. Hibás 
szerelés esetén a hajtókarok nem javíthatók, azokat cserélni javallott. Nem megfelelően rögzített hajtókarral 
a kerékpározás balesetveszélyes! 
 
 
 

11. VILÁGÍTÁS 
Amennyiben közúti közlekedésben veszel részt, kerékpárodat egy hibátlanul működő világítási rendszerrel 
szükséges felszerelni.  

Ha kerékpárod vezetékes világítással rendelkezik, ellenőrizd a következőket:  

- az első és hátsó lámpa vezetékei a dinamóba legyenek bekötve 
-  a dinamó dörzskereke és a gumiabroncs közötti távolság kikapcsolt helyzetben 6-8 mm legyen 
- bekapcsolt helyzetben forgasd meg a kereket és győződj meg az első és hátsó világítás működéséről

 

 

12. KARBANTARTÁS 
 

Kerékpárod élettarmát rendszeres karbantartással növelheted. 

GYAKORISÁG KARBANTARTÁSI MŰVELET 
 
 
 
 

minden 
megtett út 

 
TISZÍTÁS 
 
Mosószeres ruhával, szivaccsal, bő vízzel tisztítsuk, majd töröljük szárazra. A mosás során 
ügyeljünk 
arra, hogy a csapágyakba ne kerüljön víz.  
Festett felületeket szárazon ne töröld, mert a porszemcsék összekarcolhatják. A krómozott 
felületek tisztítására krómtisztító szerek is használhatók. 
 
FIGYELMEZETÉS: nagynyomású mosóberendezéssel történő tisztítás tilos! 

 
 
 

3-4 havonta 

 
FÉK 
 
A fék bowdenek 3-4 havonkénti átzsírozásával azok élet-tartamát jelentősen megnövelhetjük.  
A jobb minőségű fékek fékhuzaljait nem kell zsírozni, a teflon bevonat miatt karbantartást nem 
igényelnek. 
 
A kirojtosodott, kiszálasodott fékhuzalt azonnal ki kell cserélni, mert balesetet okozhat! 
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3-4 havonta 

 
HAJTÓKAR, PEDÁL 
 
Megfelelő rögzítésük és utánhúzásuk szükséges.  
Ennek elmulasztása a hajtókar rögzítőfuratának, illetve a pedál menetének lekopásához vezet. 
 

 
 

150-200 km 
után vagy 

évente 1-szer 

 
CSAPÁGY 
 
Igénybevételtől függően 1-2 évenként a tisztítást és zsírozást célszerű szakműhelyben 
elvégeztetni (kormánycsapágy, hajtókarcsapágy, első-hátsó kerékcsapágyak, 
pedáltengelycsapágy). Ekkor a csapágyak beállítását, szükség szerinti cseréjét is el kell végezni. 
 

 

 

13. A KERÉKPÁROZÁS FELTÉTELEI ÉS SZABÁLYAI 
A kerékpár a KRESZ értelmében jármű, tehát a vezetéséhez ugyanazok a feltételek szükségesek, mint más jármű 
esetében: 

- járművezetésre alkalmas állapotban kell lenni; 
- ismerni kell a KRESZ-t. 

 
A kerékpárodnak is közlekedésre alkalmas állapotban kell lennie, és fel kell szerelned a megfelelő tartozékokkal. 
Ezeket a KRESZ egy KöHÉM rendeletre hivatkozva határozza meg. Az első és hátsó lámpáknak tiszta időben 
legalább 150 méter távolságról láthatónak kell lenniük. Vannak kötelező és ajánlott tartozékok. 
 
Kötelező tartozékok: 
- Fehér színű első lámpa 
- Vörös színű hátsó lámpa 
- Vörös színű hátsó prizma 
- Két, egymástól független fék 
- Csengő 
- Borostyánsárga színű küllő prizma legalább az első keréken 
- Fényvisszaverő ruházat (lakott területen kívül az úttesten éjszaka, vagy rossz látási viszonyok között) 

 
 
A kerékpározás feltételei 
 

A biztonságos és zavartalan közlekedés alapvető feltétele, hogy a közlekedési szabályokat mindenki megtartsa és 
számíthasson arra, hogy azokat mások is megtartják. 

 

A közlekedésben résztvevőkre vonatkozó általános rendelkezések 

Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles: 

- a közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a védelmére vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket megtartani 

- a közúti jelzések rendelkezéseinek, továbbá a forgalom irányítására, ellenőrzésére jogosultak utasításainak 
eleget tenni 

- úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben 
indokolatlanul ne akadályozzon, és ne zavarjon. 

 

A kerékpározás személyi feltételei 

Kerékpárt az használhat, aki: 

- a kerékpár biztonságos vezetésére képes állapotban van 
- a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll, és szervezetében nincs szeszes ital 

fogyasztásából származó alkohol. 

 



A KERÉKPÁROZÁS SZABÁLYAI ÉS FELTÉTELEI 

9 

A közlekedésben olyan kerékpárral szabad részt venni, 

- amely a jogszabályban meghatározott műszaki feltételeknek megfelel 
- amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi. 

 

A kerékpáros, mielőtt a kerékpárjával elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, 
valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését) – az adott körülmények 
között indokolt módon – ellenőrizni. 

 

A közúti közlekedésben történő részvétel 

Kerékpárral a kerékpárúton vagy a kerékpársávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a kerékpározásra alkalmas 
útpadkán, illetőleg szorosan az úttest jobb szélén kell közlekedni. 

Lakott területen levő olyan úton, amelyen az úttest kerékpár-közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral a 
gyalogosforgalom zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/óra sebességgel a járdán is szabad közlekedni. 

Kerékpárral az útpadkán, az úttesten és a járdán csak egy sorban szabad haladni. 

Kerékpárral 
- a kerékpársávról vagy 
- lakott területen kívül a főútvonalról balra 
- bekanyarodni vagy megfordulni, továbbá a kerékpárútról a vele párhuzamos útra balra bekanyarodni nem 

szabad. 

A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint 
– kell az úttesten áthaladnia. 

Kerékpár pótülésén a 18. életévét betöltött vezető egy, tíz éven aluli gyermeket szállíthat. 

Egyébként kerékpáron személyt szállítani nem szabad. 

A kerékpárt éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a külön jogszabályban meghatározott lámpákkal kell 
kivilágítani.

 

TILOS:  
- főútvonalon 12. életévét be nem töltött személynek kerékpározni 
- elengedett kormánnyal kerékpározni 
- kerékpárhoz oldalkocsit, valamint (kerékpár-utánfutót kivéve) egyéb vontatmányt kapcsolni 
- kerékpárt más járművel, illetőleg állattal vontatni 
- kerékpáron oldalra kinyúló, előre vagy hátra egy méternél hosszabban kinyúló, a vezetőt a 

vezetésben 
- akadályozó vagy a személy- és vagyonbiztonságot egyébként veszélyeztető tárgyat szállítani 

kerékpárral állatot vezetni 
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14. JÓTÁLLÁSI ÉS GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 
 
A jótállás időtartama:  

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év  
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év  
- 250 000 forint eladási ár felett három év  

 

Prémium garancia: 

Minden Capriolo és C PRO merev vázas kerékpár vázára az első tulajdonosnak 5 év cseregaranciát 
biztosítunk. 

 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  

A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavításra átadás napjától kezdve azzal az 
idővel, amely alatt a fogyasztó a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 

 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási 
határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.  

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, annak hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván 
érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.  A jótállási jegyet gondosan meg kell őrizni a jótállási idő lejárta 
után is! 
 
A garanciális problémák intézése érdekében meg kell tartani és szükség esetén bemutatni a vásárláskor 
kiállított számlát, átviteli elismervényt és szervízkönyvét. 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, 
így például, ha a hibát  
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte 

el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)  

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, ütközés, 

baleset, túlterhelés okozta  

- szakszerűtlen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta 

- elemi kár, természeti csapás okozta 

- a gyáritól eltérő kiegészítő szerelvényeket alkalmaztak, és azok meghibásodást okoztak 

- nem megfelelő kenőanyag használta 

- kerékpár szakszerűtlen javítása 

- a meghibásodást a karbantartás elmulasztása vagy nem felelő karbantartása okozta 

- kerékpárral versenyen vettek részt 

- a meghibásodás a vásárlás után keletkezett egyéb okból történt 

 

A jótállás időtartamán belül nem vállaljuk a díjmentes kijavítást a természetes elhasználódás miatt elkopott 
részekre, valamint a kerékpár azonon káraira, amelyeket a külső mechanikai vagy vegyi hatások okoztak 
(savas eső, légköri szennyeződés, állati – és növényi anyagok stb.) 
 
A jótállásra kötelezettnek bizonyítani kell, hogy a hiba oka a termék Vásárlónak való átadása után 
keletkezett. 
 

Kopás/elhasználódás 

A kerékpár egyes alkatrészei jelentősen elhasználódhatnak funkciójukból adódóan. Az alábbi alkatrészek 
rendszeres karbantartást igényelnek, idővel cserélni szükségesek: 
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- lánc 
- fékpofák 
- fék bowden 
- abroncsok 
- világító testek 
- markolatok 
- gumi külső és belső 
- lámpák 
- nyereg 

 

I. Általános szabályok 
 

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait – így különösen, de nem kizárólagosan a kellék- és 
termékszavatossági, illetve kártérítési jogait – nem érinti. 

A jótállási kötelezettségek teljesítése és az azzal kapcsolatos költségek a fogyasztási cikk eladóját terhelik. A 
jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk 
felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a 
jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. 

Amennyiben a jótállási jegyet a fogyasztó részére nem adják át, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell 
tekinteni akkor is, ha a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, nyugtát vagy számlát bemutatja. 
Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (pl. blokkal) 
érvényesíthetőek. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásának, vagy ha az üzembe helyezést a 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezésnek a napjával kezdődik, ennek dátumát a jótállási 
jegyen rögzítették. A jótállási igény érvényesíthetőségének határideje a felek között létrejött szerződés 
teljesítésétől, vagyis a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadásától vagy az üzembe helyezésének napjával 
kezdődik és a termék árától függően 1, 2, vagy 3 évig tart. A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül 
köteles a hibát a vállalkozással közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő 
kárért a fogyasztó a felelős. 

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal 
az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett 
bármelyik békéltető testületnél eljárást kezdeményezhet. 

 

II. Jótállási jogok 

 

A jótállás keretében belül a jótállási igénye alapján a fogyasztó választása szerint: 

• kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha 
az a vállalkozásnak - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés 
súlyát és a jótállás teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet; 

• az ellenszolgáltatás (termék ára) arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a vállalkozás a kijavítást vagy a 
kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz 
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Ilyenkor a termék vételára visszajár a fogyasztónak. 
 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni a fogyasztó és 
vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének 
eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szerint.  

 

 

 



JÓTÁLLÁS 

12 

Kijavítás, kicserélés szabályai 

A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jogáról másikra 
térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás 
adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a 
vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett 
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész építhető be.  

 

Javítási és csere határidők 

A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás legkésőbb a 15. napon 
a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes 
hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.  

 

1. Ha a fent megjelölt jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során 
a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő 
rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a 
fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a 
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett 
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, 
elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, 
lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik.  

 

2. Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles 
a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán 
feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon 
belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, 
quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, 
utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. 

 
3. Ha a jótállási jegyen rögzített jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő 

kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a 
fogyasztó a vonatkozó jogszabályok alapján nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó 
nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a 
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk 
kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton, nyugtán, számlán feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. Ez a szabály az elektromos kerékpárra, elektromos 
rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, 
lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, motoros vízi járműre nem vonatkozik. 

c) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem 
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.  

 

Javítás helyszíne 

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem 
szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az 
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy 
- a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 

 



JÓTÁLLÁS 

13 

ÁTADÁSI JEGYZŐKÖNYV 

 

Tulajdonos neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vásárlás dátuma: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kerékpár típusa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Modell szám: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Bélyegző/Aláírás: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
VEVŐI NYILATKOZAT 
 

A kereskedőtől szóban megkaptam a szükséges termékinformációkat és a kerékpár 
karbantartásával kapcsolatos tájékoztatást. Kaptam egy eredeti felhasználói 
kézikönyvet elektronikus formában.  
 

 
Tisztában vagyok vele, hogy az eladó jótállási kötelezettségei csak a termékhibákra 
vonatkoznak.  
 

 
A garancia nem vonatkozik a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kopási 
károkra, valamint a versenyeken való részvételre. 
 

 
Alaposan átnéztem a vásárolt terméket.  
 

  
A termék hibátlan állapotú és nem látszik rajta sérülés vagy termékhiba.  

 
 

Ezúton megerősítem, hogy a kerékpár kereskedő biztonsági szempontból átvizsgálta a 
pedelecet, és minden szükséges beállítást elvégzett átadás előtt. 

 

 

 

 

Kelt:       Vásárló aláírása: 
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JÓTÁLLÁSI JEGY 
Jótállási vagy garanciális igény esetén a jótállási jegyet vagy annak másolatát a vásárlás helyen 

be kell mutatni. Kérjük a jótállási jegyet gondosan őrizze meg! 

 

 Tulajdonos neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Üzembe helyezés dátuma: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Kerékpár típusa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Modell szám: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Bélyegző/Aláírás: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 Vásárló aláírása: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Aláírásával igazolja, hogy a kerékpárt üzembe helyezve vette át. 
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JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 

 

Igény bejelentés időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javításra átvétel időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hiba oka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Javítás módja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visszaadás módja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jótállás új határideje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szerviz neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ………………………………………………………………… 

            aláírás 

 

 

JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 

 

Igény bejelentés időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javításra átvétel időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hiba oka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Javítás módja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visszaadás módja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jótállás új határideje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szerviz neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………… 

aláírás 
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JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 

 

Igény bejelentés időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Javításra átvétel időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Hiba oka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Javítás módja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Visszaadás módja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jótállás új határideje: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szerviz neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

        ………………………………………………………………… 

            aláírás 

 

 


