PNEU PLUS GARANCIA
Az Andorrában 1 000 000 euró tőkével alapított és societat limitada unipersonal vállalkozási
formában az andorrai kereskedelmi és cégnyilvántartásban 16339 szám alatt bejegyzett AD TYRES
INTERNATIONAL SLU – székhely: sis Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar,
Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Principauté d’Andorre), email:
cm@adtyre.com, teleonszám: +376 810 888 (a továbbiakban: Garanciavállaló) – kiegészítő
szolgáltatásként kereskedelmi garanciát vállal az általa értékesített gumiabroncsokra az alábbi
feltételekkel.

1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Átvételi elismervény

megfelel az ÁSZF 1. cikke meghatározásának.

Kedvezményezett

a Weboldal azon Vevője, aki a gumiabroncs megvásárlásával
egyidejűleg kérte a Pneus Plus garanciát.

ÁSZF

A maxigumi.hu Általános szerződési feltételei.

Vevő

a
Garanciavállaló
Fogyasztója,
függetlenül
kedvezményezettje-e a Pneu Plus garanciának.

Fogyasztó

olyan természetes személy, aki nem végez kereskedelmi, ipari,
kézműves, szabadfoglalkozású vagy mezőgazdasági tevékenységet.

Garanciavállalási
szerződés

megfelel a 2. cikk meghatározásának.

Elállási időszak

megfelel a 10. cikk meghatározásának.

Vis major

a Garanciavállaló hatáskörén kívül eső olyan esemény, amelyet a
szerződés megkötésekor ésszerűen nem lehetett előre látni, amelynek
következményeit megfelelő intézkedésekkel nem lehet elkerülni, és
amely megakadályozza a Garanciavállalót a kötelezettségének
teljesítésében.

Garanciavállaló

az AD TYRES INTERNATIONAL
elérhetőségei a bevezetőben találhatók

Gumiabroncs

a Garanciavállaló által a Weboldalon értékesített gumiabroncs.

Weboldal

a Garanciavállaló maxigumi.hu URL-címen elérhető weboldala.

Az elállási jog
gyakorlója

megfelel a 10. cikk meghatározásának.

2. TÁRGY
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SLU

attól,

vállalat,

hogy

melynek

A jelen szerződés (a továbbiakbak Garanciavállalási szerződés) a Pneus Plus garancia feltételeinek
meghatározására szolgál.
A Pneus Plus garancia egy „kereskedelmi garancia” az áruk adásvételére irányuló szerződések egyes
vonatkozásairól, az (EU) 2017/2394 rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról, valamint az
1999/44/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/771 európai
parlamenti és tanácsi irányelv 2.12. és 17. cikkének értelmében.
A jelen Pneus Plus garanciával a Garanciavállaló az alábbi feltételek szerint vállalja, hogy a
Kedvezményezett által megvásárolt gumiabroncs(ok) defekt- és szálszakadástűrése nagyobb, mint
amire rendes használat során számítani lehet.
A jótállások általában azon gumiabroncsokra vonatkoznak, amelyek nem alkalmasak a rendes
használatra, vagy alkalmatlanok a rendeltetésszerű használatra. Ezek a garanciák azonban ritkán teszik
lehetővé a Vevő számára, hogy defekt vagy szálszakadás esetén jogosultak legyenek
cseregumiabroncsra.
A jelen Pneus Plus garancia defekt vagy szálszakadás kockázata ellen szélesebb körű védelmet nyújt a
Kedvezményezettnek a jelen Garanciavállalási szerződésben meghatározott feltételekkel és
kizárásokkal. Másképp megfogalmazva a Pneus Plus garancia a jogszabályban előírt jótállás
kiterjesztéseként értendő a Kedvezményezett javára.
Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy a Pneu Plus garancia nem biztosítási termék, és a
gumiabroncsok ellenállóképességét veszélyeztető külső kockázatokra vonatkozóan a Garanciavállaló
nem nyújt jótállást a Kedvezményezett javára. A Kedvezményezettnek jogában áll a jelen Pneus Plus
garanciától függetlenül egy biztosítótársaságnál biztosítási terméket vásárolni az ilyen jellegű károk
(rongálás, balesetek stb.) fedezésére.
A jelen Garanciavállalási szerződés elérhető a Weboldalon és egy fizikai adathordozón elküldjük a
Kedvezményezett részére az ÁSZF-ben említett Átvételi elismervény mellékleteként.
A Garanciavállalási szerződés az Átvételi elismervény kiadásától számítva megkötöttnek tekintendő.
A Garanciavállaló a Garanciavállalási szerződés megkötését bizonyító dokumentum megőrzését a
megkötésétől számított tíz évig biztosítja. A Kedvezményezett a Garanciavállalóhoz intézett kérelem
útján (https://www.maxigumi.hu/kapcsolat) férhet hozzá az archivált Garanciavállalási szerződéshez.
A Kedvezményezettet ezúton tájékoztatjuk, hogy a Garanciavállalási szerződés megkötésével
kötelezettséget vállal arra, hogy a garanciavállalás díját a Garanciavállaló részére megfizeti.

3. EMLÉKEZTETŐ A JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁSRA
A Pneu Plus garancia megkötésétől függetlenül az AD TYRES INTERNATIONAL SLU vállalat
köteles biztosítani a termékeire a vonatkozó jogszabályokban előírt jótállást.
A Garanciavállaló által értékesített áruk nem megfelelősége esetén jogorvoslatként minden Vevőt
megilleti az ingyenes jótállás és a Pneu Plus garancia nincs hatással ezekre a jogorvoslatokra.

4. JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
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A Pneu Plus garancia kizárólag a Garanciavállaló weboldalán értékesített egy vagy több gumiabroncs
adásvételére vonatkozik, amennyiben a Kedvezményezett megrendelte a Pneu Plus garanciát és a
gumiabroncs(ok) egyidejű megvásárlásával kifizette annak díját.
A Pneu Plus garancia nem terjed ki a következőkre:




a gumiabroncsokon kívüli termékek és a Garanciavállaló által a Kedvezményezett számára
nyújtott szolgáltatások,
a weboldalon a Vevő által megvásárolt bármely gumiabroncs, amelyhez a Vevő nem rendelte
meg és/vagy a megrendeléssel egy időben nem fizette ki a Pneu Plus garanciát.
minden gumiabroncs, amelynek egységára magasabb, mint bruttó 53890 Ft.

Felhívjuk a Kedvezményezett figyelmét, hogy egy adott megrendeléssel egyidejűleg megvásárolt Pneu
Plus garancia csak abban az adott megrendelésben foglalt gumiabroncs(ok)ra vonatkozik és nem terjed
ki az adott megrendelés előtt vagy után megvásárolt gumiabroncs(ok)ra.

5. DÍJ
A Pneu Plus garancia díja gumiabroncsonként bruttó ezeregyszáznegyvenhárom forint (1143 Ft) és
az ugyanabban a megrendelésben foglalt gumiabroncsok mindegyikére felszámításra kerül.
Azt az esetet kivéve, amikor egy megrendelés egy vagy több olyan gumiabroncsot tartalmaz,
amelynek ára magasabb, mint bruttó 53890 Ft (lásd a 4. cikket), a Kedvezményezett nem
alkalmazhatja a Pneus Plus garanciát külön-külön a megrendelés egyes gumiabroncsaira. Ha a
Kedvezményezett a megrendelésnek csak egyes gumiabroncsaira kívánja alkalmazni a Pneus Plus
garanciát, akkor azokat külön kell megrendelnie.
A Pneu Plus garancia díjának megfizetése tekintetében az ÁSZF 6. cikke alkalmazandó.

6. TERÜLETI HATÁLY
A jelen Pneus Plus garancia a Magyarország területére szállított gumiabroncsokra vonatkozik.

7. IDŐTARTAM
A jelen Pneu Plus garancia hatálya a megvásárlásának napján kezdődik és az általa fedezett
gumiabroncsnak a jelen Szerződés 8. cikkében meghatározott hiba miatt történő esetleges
kicseréléséig vagy legfeljebb egy (1) évig tart. Másképp megfogalmazva a Pneu Plus garancia
megszűnik a garancia alá tartozó gumiabroncs(ok) kicserélésekor vagy a fent említett egy (1) éves
időszak leteltekor.
Ez az időtartam visszavonhatatlan, és a törvényben előírt eseteket vagy a Vevő elállási jogának
gyakorlását kivéve a Garanciavállalási szerződést egyik fél sem mondhatja fel idő előtt.
A garancia alá tartozó gumiabroncs(ok) cseréje esetén a Kedvezményezett kívánság szerint új Pneus
Plus garanciát vásárolhat a csereként biztosított gumiabroncs(ok)ra.
Az ebben a cikkelyben meghatározott időtartamot nem lehet hallgatólagos megállapodással
megújítani.
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A Garanciavállaló által a Kedvezményezett részére a jelen cikkben meghatározott időtartam lejárta
után szabadon biztosított bármely előny semmilyen esetben sem tekinthető a Garanciavállalási
szerződés teljesítése folytatásának.

8. A GARANCIA TARTALMA
A jelen Pneus Plus garancia alapján a Kedvezményezett a gumiabroncs egy (1) alkalommal történő
cseréjére jogosult a gumiabroncs kiszállítása után bekövetkező olyan defekt vagy szálszakadás esetén,
amely a gumiabroncs ellenállóképességét meghatározó és a Garanciavállaló által a jelen Pneus Plus
garanciában garantált belső minőségi jellemzőnél alacsonyabb minőségi jellemző közvetlen
következménye.
A jelen Pneus Plus garancia nem terjed ki olyan defektekre és szálszakadásokra, amelyek egy külső
eredetű ok közvetlen következményeként következtek be, különösen, ha ez az ok:


a Kedvezményezett vagy egy harmadik fél (a Garanciavállaló, annak ügynökei vagy partnerei)
által a gumiabroncs(ok) összeszerelésében vagy kezelésében elkövetett hiba vagy szándékos
gondatlanság,



közlekedési baleset,



rongálás vagy a Kedvezményezett vagy harmadik fél szándékos cselekedete,



a jármű mechanikai hibája,



tűz, robbanás vagy veszélyes áruknak való közvetlen kitettség a Veszélyes Áruk Nemzetközi
Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) értelmében, vagy



vis major.

A gumiabroncs cseréjéhez a Kedvezményezett kap egy promóciós kódot, amely lehetővé teszi
számára, hogy ugyanazt a gumiabroncsot ingyen megrendelhesse, vagy készlethiány esetén egy
azonos kategóriájú gumiabroncsot rendeljen.
Tekintet nélkül a fentiekre, a cseregumiabroncs szállításának költségeit a Kedvezményezettnek kell
viselnie.

9. A GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSE
A Pneus Plus garancia érvényesítéséhez a Kedvezményezettnek be kell jelentkeznie a Weboldalon
keresztül elérhető ügyfélfiókjába és kérnie kell az érvényesítést. A Kedvezményezettnek a sérült
gumiabroncs(ok)ról fényképeket kell benyújtania.
A kérelem kézhezvételét követően a Garanciavállalónak tíz (10) nap áll rendelkezésére a kár
elemzésére és a szakértői vélemény eredményeinek a Kedvezményezettel történő közlésére.
A Pneus Plus garancia hatálya alá tartozó meghibásodás esetén a Garanciavállaló a fent említett
kiértékelési időszak lejártát követő három (3) napon belül eljuttat a Kedvezményezetthez egy
promóciós kódot, amely lehetővé teszi a Kedvezményezett számára a cseregumiabroncs(ok) ingyenes
megrendelését.
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Amennyiben a kár nem tartozik a Pneus Plus garancia hatálya alá, a Garanciavállaló a fent említett
kiértékelési időszak lejártát követő három (3) napon belül e-mailben értesíti a Kedvezményezettet a
gumiabroncscsere megtagadásáról.

10. ELÁLLÁS
Elállási joggal rendelkezik (az elállási jog gyakorlója):


a Fogyasztó Vevő, amikor Garanciavállalási szerződés megkötésére távolról, telefonos
ügyintézést követően vagy üzlethelyiségen kívül kerül sor,



a céges Vevő, amikor Garanciavállalási szerződés megkötésére üzlethelyiségen kívül kerül
sor, feltéve, hogy a Szerződés tárgya nem tartozik a szakmai Vevő fő tevékenységi körébe, és
az általa foglalkoztatott alkalmazottak száma kevesebb, mint öt fő.

Az Elállási jog gyakorlójának tizennégy (14) nap áll rendelkezésére (a továbbiakban: Elállási
időszak) az Elállási jog gyakorlására a döntése megindoklásának és a jelen cikkben említettektől
eltérő költségek viselésének kötelezettsége nélkül.
Az Elállási időszak a Garanciavállalási szerződés megkötésétől kezdődik.
A Garanciavállalási szerződés megkötésének napja nem számít bele az Elállási időszakba. Az Elállási
időszak az első nap első órájának első másodpercétől kezdődik és az Elállási időszak utolsó napjának
utolsó órája leteltével ér véget. Ha az Elállási időszak szombaton, vasárnap vagy munkaszüneti napon
jár le, akkor az Elállási időszak a következő munkanapig meghosszabbodik.
Az Elállás jog gyakorlásához az Elállási jog gyakorlójának az Elállási Időszak lejárta előtt e-mailben
el kell küldenie a Garanciavállaló részére a megfelelően kitöltött, itt elérhető űrlapot
(https://www.maxigumi.hu/kapcsolat), amelyen egyértelműen ki kell fejeznie az elállási szándékát. Az
Elállási jog gyakorlása bizonyításának terhe az Elállási jog gyakorlójára hárul.
Az Elállási jog gyakorlása esetén a Garanciavállalónak indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb
az Elállási jog gyakorlásának bejelentésétől számított tizennégy (14) napon belül, vissza kell térítenie
az Elállási jog gyakorlója által megfizetett összegeket.
A Garanciavállaló a visszafizetést ugyanazzal a fizetési móddal hajtja végre, mint amit az Elállási jog
gyakorlója a fizetési tranzakcióhoz használt, kivéve, ha az Elállási jog gyakorlójával kifejezetten egy
másik fizetési módban állapodnak meg, és ha a visszafizetés semmilyen költséget nem jelent az
Elállási jog gyakorlója számára.
Ha az Elállási jog gyakorlója azt akarja, hogy a Pneus Plus garancia teljesítése az Elállási időszak
lejárta előtt megkezdődjön, a Garanciavállaló részére el kell juttatnia az erre vonatkozó, kifejezett
kérését távolról megkötött szerződéseknél bármilyen módon, illetve üzlethelyiségen kívül megkötött
szerződések esetében papíron vagy tartós adathordozón.
Az Elállási jog azon gyakorlójának, aki élt a megkezdődött Garanciavállalási szerződéstől való elállás
jogával, kifejezett kérésre az Elállási időszak lejárta előtt meg kell fizetnie a Garanciavállaló részére a
közlésig nyújtott szolgáltatásnak megfelelő összeget. Ez az összeg arányos a Garanciavállalási
szerződésben megállapított szolgáltatás teljes díjával. Ha a teljes díj túlzott, a Garanciavállaló
kiszámítja a teljesített szolgáltatás piaci értéke alapján a megfelelő összeget.
Semmilyen összeget nem kell fizetnie az Elállás jogával élő Fogyasztónak, ha kifejezett kérését a
Garanciavállaló nem kapta meg e cikkel összhangban.
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Az Elállási jog gyakorlása megszünteti a feleknek a Garanciavállalási szerződés teljesítésére
vonatkozó kötelezettségét.

11. SZEMÉLYES ADATOK
Az Eladó az adásvétel keretében személyes adatokat gyűjt a Vevőről, amelyek az automatizált
feldolgozás kategóriájába esnek. Az Eladó határozza meg az adatgyűjtés eszközeit és céljait, így ő
tekintendő az adatkezelés felelősének a személyes adatok védelméről szóló, 2003. december 18-i
15/2003-as andorrai törvény 3.4. cikkének értelmében.
A Vevő a Weboldalon található Adatvédelmi irányelvek és Sütik oldal dokumentumokban részletesen
megismerheti az Eladó személyesadat-kezelési feltételeit és gyakorlatait.

12. VIS MAJOR
Ha egy vis major véglegesen megakadályozza a kötelezett fél által történő teljesítést, a
Garanciavállalási szerződés automatikusan megszűnik, és a felek mentesülnek a kötelezettségeik alól.
Ha egy vis major átmenetileg megakadályozza a teljesítést, a kötelezettség teljesítése felfüggesztésre
kerül, kivéve, ha az ebből eredő késedelem indokolja a Garanciavállalási szerződés felmondását.
Ha egy fél vis major miatt véglegesen képtelenné válik a szerződéses kötelezettsége teljesítésére,
mentesül a teljesítés alól, kivéve ha ezt vállalta vagy erről előzetesen értesítést küld.

13. CÍMEK
A Garanciavállalási szerződésben használt címek csak kényelmi okokat szolgálnak és nem
befolyásolhatják a Garanciavállalási szerződés jelentését vagy szerkezetét.
A tagmondatok élén vagy tartalmában megjelenő címek értelmezési nehézsége esetén azokat nem
létezőnek nyilvánítjuk.

14. ÉRVÉNYESSÉG
Ha a Garanciavállalási szerződés egy vagy több kikötését egy törvény, rendelet vagy az illetékes
bíróság jogerős döntése érvénytelennek vagy alkalmazhatatlannak nyilvánítja, ez(eke)t a kikötés(eke)t
a Garanciavállalási szerződéstől elválaszthatónak kell tekinteni. A Garanciavállalási szerződés egyéb
kikötései érvényesnek tekintendők és érvényben maradnak, kivéve, ha az egyik fél bizonyítja, hogy a
törölt kikötés(ek) elengedhetetlen(ek) és meghatározó(ak), amely(ek) nélkül a szerződést nem kötötte
volna meg.

15. TOLERANCIA
Az a tény, hogy az egyik fél nem hivatkozik arra, hogy a másik fél megsértette a Szerződésben vállalt
kötelezettségeit, rendelkezés hiányában nem értelmezhető a kérdéses kötelezettség teljesítéséről való
lemondásként.

16. ALKALMAZANDÓ JOG
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A jelen Garanciavállalási szerződés az andorrai törvények hatálya alá tartozik.
Emlékeztetjük azonban arra, hogy az Európai Parlament és a Tanács szerződéses kötelezettségekre
alkalmazandó jogról szóló 593/2008/EK (2008. június 17.) (Róma I.) rendelete 6. cikkének (2)
bekezdése értelmében az andorrai jog választása nem eredményezheti azt, hogy a fogyasztót
megfosztják az olyan rendelkezések által biztosított védelemtől, amelyektől megállapodás útján nem
lehet eltérni.

17. VITARENDEZÉS
Az Európai Parlament és a Tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU
rendelete (2013. május 21.) 14.1. cikkének megfelelően tájékoztatjuk, hogy lehetősége van használni
az Európai Bizottság alábbi címen elérhető online vitarendezési platformját: Online vitarendezés.
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