PRÉMIUM GUMIABRONCS GARANCIA
garanciális feltételek

A Prémium Gumiabroncs Garancia bármely magyarországi Audi/Volkswagen/SEAT/ŠKODA hivatalos márkakereskedőnél vásárolt és felszereltetett 4 darabból álló (azaz 1 garnitúra), minden Continental márkájú személy, 4x4 és kisteher abroncsra
és Continental márkájú abronccsal szerelt kerékre érvényes,. A Prémium Gumiabroncs Garancia kizárólag Magyarországon
tevékenykedő Audi/Volkswagen/SEAT/ŠKODA hivatalos márkaszervizeknél érvényesíthető.
I. Érvényesség
I.1. A Prémium Gumiabroncs Garancia szolgáltatás az alábbi káresemények bekövetkezése esetén érvényesíthető:
		 1. szög és egyéb hegyes tárgy által okozott sérülés,
		 2. padkázás, továbbá
		 3. harmadik személy által elkövetett rongálás miatt bekövetkezett sérülés
			 esetén (melynek tényét rendőrségi jegyzőkönyvvel kell igazolni).
I.2. A Prémium Gumiabroncs Garancia nem érvényesíthető az alábbi esetekben:
		 1. az abroncs gyártási hibája (erre a gyártó jótállása és szavatossága érvényes),
		 2. rendeltetésszerű használatból eredő kopás,
		 3. extrém vezetési stílusból eredő nagymértékű elhasználódás
			 (pl.: rántópad, versenypálya),
		 4. helytelen futómű beállításból származó meghibásodások,
		 5. a légnyomás nem megfelelő beállításából eredő károk,
		 6. gyári első felszerelésű abroncsok (OE),
		 7. karambolos jármű,
		 8. következmény károk,
		 9. a Prémium Gumiabroncs Garancia keretében lecserélt, pótlásként felszerelt
			új abroncs
		 10. szakszerűtlen felszerelésből, beavatkozásból eredő sérülés esetén.
Amennyiben nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a meghibásodás oka nem gyártási hibából ered,
a Continental Hungaria Kft. által alkalmazott általános, reklamációs ügymenet szerint állásfoglalás kérhető.
A Prémium Gumiabroncs Garanciát az abroncs első vevője érvényesítheti, kizárólag a jelen garanciális feltételek mellett
megvásárolt gumiabroncsok tekintetében.
II. Időtartam
A garancia a vásárlástól számított 12 hónapig érvényes. A garancia további 12 hónappal meghosszabbítható - azaz a garancia érvényessége a vásárlás dátumától számított 24 hónapra módosul -, amennyiben vevő a vásárlástól számított 6 hónapnál később, de 12 hónapnál előbb legalább 1 alkalommal bármely, a vásárlás helyével márkaazonos márkaszervizben
abroncsainak ellenőrzését elvégezteti.
III. Ellenőrzés
A garancia érvényességének meghosszabbításához szükséges ellenőrzést a járműmárkával azonos szervizben kell elvégeztetni. Az ellenőrzés elvégeztetésekor, a csatolt „Gumiabroncs ellenőrző nyomtatványt” a márkaszerviz képviselője kitölti és
a garancia lejártáig abból egy példányt az ügyfél, valamint 1 példányt a márkaszerviz köteles megőrizni.

IV. Érvényesítés
Az elfogadott Prémium Gumiabroncs Garancia meglétét igazoló dokumentumokat eladó a gumiabroncs vásárlásakor vevő
részére átadja, melyet vevő a számlával együtt köteles a garancia érvényességének teljes időtartamára megőrizni, azokat a
garancia érvényesítésekor kérésre bemutatni.
Amennyiben a vevő új gépjármű vásárlásakor a gépjármű árába beleszámítva kap Continental gumiabroncsot (nem eredeti gyári felszerelésként), úgy a gumiabroncs vásárlásának ténye a gépjármű adásvételi szerződésén kerül feltüntetésre.
Ebben az esetben ezen dokumentum másolata igazolja a Prémium Gumiabroncs Garanciára való jogosultságot.
Fenti dokumentumok másolata az abroncsot értékesítő márkaszerviznél kerül megőrzésre.
A garancia érvényesítésekor a Prémium Gumiabroncs Garancia keretében pótlásra vásárolt abroncsra az eladó kedvezményt biztosít a vevőnek. A kedvezmény mértéke a mindenkor érvényes, Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. által márkaszervizek részére közzétett ajánlott fogyasztói listaárból, a maradványprofil mélységének figyelembe vételével az alábbiak
szerinti kerül meghatározásra:
3-3,9 mm
10%

4-4,9 mm
20%

5-5,9 mm
40%

6-6,9 mm
60%

7-7,9 mm
80%

8 mm
100%

Szerelt kerék esetén eladó a fenti kedvezményeket a garancia benyújtásának időpontjában aktuális gumiabroncs listaárakból számítja.
A garanciálisan lecserélt abroncsot vevő köteles a garancia érvényesítését végző márkaszervizben leadni. Annak további
sorsáról a márkaszerviz gondoskodik.
A Prémium Gumiabroncs Garancia keretében pótlásaként felszerelt új abroncs szerelési díja a kereskedő által kerül meghatározásra, annak, illetve egyéb szolgáltatások díjára (centrírozás, felni tisztítás, stb.) kedvezmény nem vonatkozik.
Figyelem: A pótlásként felszerelendő új gumiabroncs szállítása a mindenkori aktuális készletek függvényében alakul!
Ha az ügyfél az abroncs sérülése miatt egyidejűleg másik (nem sérült) abroncs cseréjére kényszerül (pl.: kifutott mintázat),
vagy cseréjéről dönt, arra a Prémium Gumiabroncs Garancia nem vonatkozik.
V. Adatvédelem
Vevő jelen garanciális feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatait a márkaszervizek és a szolgáltatást működtető Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Fáy u. 39.), rögzítse, nyilvántartsa,
feldolgozza a szolgáltatás nyújtása céljából felhasználja. A törlési határidő 2,5 év. A hozzájárulás megadása önkéntes, vevő
a hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja.
VI. Egyéb rendelkezések
		 1. A jelen garanciális feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
		 rendelkezései az irányadók.
		 2. Felek a jelen szerződésből fakadó vitákat elsődlegesen békés úton rendezik. Ennek sikertelensége
		 esetére kikötik az előadó székhelye szerinti – a pertárgy értékétől függően hatáskörrel rendelkező
		 – helyi (budapest székhely esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság), illetve a megyei (fővárosi) bíróság
		 kizárólagosilletékességét.

