A Flex Gumiabroncs Garancia programban (a továbbiakban: Garancia) részt vehet minden magán- és jogi
személy.

1. Ingyenes garancia abroncsaira! Vásároljon Uniroyal márkájú gumiabroncsot a megjelölt kereskedőknél,
és regisztrálja vásárlását 10 munkanapon belül a www.flexclub.hu weboldalon. Kollegáink a regisztráció
időpontjától számítva 15 munkanapon belül visszaigazolják Önnek a garancia érvényességét.
2. Az Ön abroncsaira szóló Garancia jogosultságának kezdete a regisztráció időpontjától függetlenül a
vásárlást követő nap 0. órája! A Garancia a vásárlást követő nap 0 órától 2 naptári évig érvényes!
3. Regisztrációja után a megadott e-mail címre megerősítő e-mailt küldünk Önnek.

4. A regisztrált abroncsok jogosultságával Ön kedvezményes cserelehetőséghez jut, amely a gumiabroncsok
megvásárlásától számított 2 naptári éven keresztül érvényesíthető. A biztosítási szolgáltatás biztosítási
eseményenként maximum 2 gumiabroncsra terjed ki. A biztosítási szolgáltatás évente maximum 2
gumiabroncs cseréjére terjed ki.
A kedvezményes cserelehetőség az alábbi esetekben érvényes:
- útpadka okozta sérülés,
- kátyú okozta sérülés,
- defekt
A cserelehetőség nem érvényes:
- rongálás,
- rendellenes kopások (pl. fűrészfogas-, kagylós- , féloldalas kopás, utcai abroncs versenypályán történő
használata, stb.), helytelen alkalmazás (pl. túlterhelés vagy alacsony nyomás miatt)
- egyenetlen vagy gyors kopás, amely a jármű mechanikai szabálytalanságainak eredménye, mint például a
kerék helytelen beállítása,
- helytelen tárolás vagy időjárás okozta károsodás,
- és a gumiabroncs le- és felszereléséből keletkező károk, valamint a
- garanciális igény bejelentése idején több mint 60 hónapos DOT-számmal rendelkező gumiabroncs esetén.

A Garancia kizárólag jelen általános szerződéses feltételek alapján és kizárólag a gumiabroncs cseréjére
vonatkozik, és nem fedezi sem az esetlegesen felmerülő kapcsolódó károkat és kiadásokat (pl. gépjármű
szállítása, hotel, utazás stb.) sem az abroncs meghibásodásból eredő esetleges harmadik személynek
okozott károkat. A Garancia nem tartalmazza a gumiabroncs le és felszerelésével kapcsolatos költségeket,
munkadíjakat.

5. A kedvezményes cserelehetőség jogosságát a 4. pontban foglaltak alapján a gumiabroncsot Önnek
értékesítő kereskedő állapítja meg.
6. Kedvezményes cserelehetőség érvényesítése esetén Ön kedvezményes áron juthat új abroncshoz vagy
eredeti vásárlása helyszínén, vagy pedig a hivatalos weboldalon közzétett kereskedőknél
csereabroncs(ok)hoz, amely(ek) az eredeti, cserejogosult abronccsal megegyező mintázatú és méretű
abroncs(ok).

A kedvezmény mértéke a cserejogosult abroncs mérhető maradvány profilmélysége alapján kerül
megállapításra, azaz kopásarányosan. Amennyiben pl. 7 mm-es az abroncs profilmélysége, akkor a régi
abroncs eredeti vásárolt értékének 80%-át téríti vissza a kereskedő. Azaz, az új abroncs vételárából ez kerül
levonásra.
A kedvezményt a kereskedő az alábbi táblázat szerint kalkulálja.

Maradvány profilmélység

A régi abroncs vásárlási értékének visszatérítése

vásárlástól számított 8 napig
7 mm vagy nagyobb
6 mm vagy nagyobb
5 mm vagy nagyobb
4 mm vagy nagyobb
3 mm vagy nagyobb
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7. A mérhető maradvány profilmélységet a kereskedő állapítja meg többpontos mérésekkel, melyet a
Gumiflex Kft. minden esetben jogosult ellenőrizni. E szakvéleményt Ön köteles saját magára kötelező
jelleggel elfogadni.
8. A Gumiflex Kft. fenntartja a jogot, hogy a Garancia általános szerződési feltételeit bármikor egyoldalúan
módosítsa. Az esetleges Garancia szerződéses feltételeinek módosítása nem vonatkozik azokra, akik a
módosítás idején már rendelkeznek Garancia részvételi jogosultsággal, egészen addig, amíg a 2 naptári év,
azaz ameddig az adott jogosultak a cserekedvezményre jogosító időtartama el nem telik.

