Keréktár szabályzat
1. Mit jelent a Keréktár szolgáltatás
A Keréktár egy speciálisan megépített raktárépületben végzett szolgáltatás-csomag, mely
a szezonálisan (téli- vagy nyári szezon) lecserélt kerekek magas szakmai színvonalon
történő tárolását jelenti (lásd. 1. sz. melléklet) a következő azonos szezonig. A tároláson
felül az eltárolt kerékkel kapcsolatban a következőket szolgáltatásokat is nyújtja. A
kerekek:
• gépi tisztítása
• állapotvizsgálata, felmérése és véleményezése, megrendelés szerint javítása, illetve
cseréje
• az átvétel és visszaszállítás közötti időre teljes körű felelősség vállalása, biztosítása.
2. A Keréktár szolgáltatásban résztvevő felek
Szolgáltató: Gumi-Profi Team Kft., (ügyvezető: Buzás István, székhely: 1037 Budapest,
Csillaghegyi út 22., adószám: 10735442-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-284351).
Megrendelő azon természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltató Keréktár szolgáltatását
igénybe veszi, azaz a tulajdonát képező gumiabroncsokat, vagy komplett kerekeket a
leszerelést követően a Szolgáltatónak átadja, aki pedig a következő szezonig jelen
Szabályzatban meghatározott feltételek szerint eltárolja.
3. A Keréktár szolgáltatás folyamata
3.1. Szezonális cserére előzetesen szükséges bejelentkezni. A bejelentkezés online a
Szolgáltató weboldalán: www.gumi-profi.hu, telefonon, e-mailen vagy személyesen
történik
a
Szolgáltató
telephelyein.
Telephelyek
elérhetősége:
https://www.gumiprofi.hu/szervizpontok
3.2. Az átszerelést követően a Szolgáltató átveszi a garnitúrát, valamint tárolási kóddal
ellátott Keréktár kártyát ad a Megrendelő részére. A Szolgáltató minden szerelési és
átvételi tevékenységet munkalappal igazol. A Keréktár kártya igazolja a tárolt garnitúra
tulajdonjogát.
3.2.1. A Megrendelő a Keréktár kártya sérülésének vagy elveszítésének tényét a
Szolgáltató részére jeleznie kell, hogy a pótlásról a Szolgáltató intézkedni tudjon.
3.2.2. A Keréktár kártyák további szolgáltatásokra és engedményekre jogosítja fel a
Keréktár Megrendelőit, lásd a Kártyán feltüntetve.
3.3. A leszerelést követően ellenőrzi a gumiabroncsokat (szerkezet, futófelület,
geometria, kopáskép stb.). A betárolásra nem javasolt állapotról tájékoztatást ad a
Megrendelő részére. Ez a visszajelzés nem egyen értékű a tárolás alatt elvégzett
részletes állapotfelméréssel. A betárolt és felmért garnitúrák tekintetében utólagos
kifogást nem áll módunkban elfogadni.
3.4. Szolgáltató a leszerelt kerekeket a követő szezonig szakszerűen tárolja.
3.5. A kerekekről a betárolás során állapotfelmérés készül, ami elérhető a Keréktár
weboldalán: www.kerektar.hu. Defekt javítására automatikusan kerül sor és a
következő felszerelés alkalmával kerül kiszámlázásra. A további feltárt hibával
kapcsolatban minden esetben egyeztetésre kerül sor.
3.6. A betárolt kerekeket Szolgáltató a következő szezonális szerelésre felkészíti
(lemossa, centrírozza).

4. Díjszabás
4.1. A gumiabroncsok Keréktárban való elhelyezésének díja a Szolgáltató weboldalán
www.gumi-profi.hu weboldalon aktuálisan meghirdetett árlista szerint alakul és a
szolgáltatás igénybevétele után a felszereléskor a felszerelési költséggel együtt
fizetendő.
4.2. A tárolási díj egész időszakra (1/2 év) vonatkozik, rész számlázásra, visszatérítésre
(időszak közbeni elszállítás esetén) nincsen lehetőség.
4.3. A Szolgáltató a következő szezonban fel nem szerelt abroncsok után fél évente
meghosszabbított tárolási díjat számol fel. A tárolási díjat minden szezonváltáskor
meg kell újítani.
5. Elévülés
Amennyiben a Keréktár Megrendelője szezonváltáskor nem jelentkezik átszerelésre a
Szolgáltatónál, és ezt egymást követő 3 szezonváltáskor elmulasztja, úgy a gumiabroncsai
a betárolást követő 3. szezon után (minden év 06.30 és 12.30 követően, amennyiben nem
jelentkezik a Megrendelő a jelzett dátumig) selejtezésre és eltávolításra kerülnek a
Keréktárból. A selejtezésről Szolgáltató értesítést nem küld Megrendelő felé.
6. Felek jogai és kötelességei
6.1. A Szolgáltató teljes körű felelősséggel tartozik az általa, betárolt és a Megrendelő
tulajdonát képező gumiabroncsokért, keréktárcsákért, kivéve a 5. pontban feltűntetett
elévülés esetén.
6.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a betárolt árukra teljes körű biztosítással rendelkezik,
amely fedezi a bármilyen okból (tűz, lopáskár, elemi csapás stb.) megsemmisült áruk
pótlását.
6.3. A Szolgáltató köteles a megsemmisült áruk pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.
Minimum ugyanolyan minőségben és állapotban végzi el a pótlást, mint ami az utolsó
állapotfelmérés során rögzítésre került. Új garnitúra esetén különbözeti díj kerül
felszámításra.
6.4. Megrendelő a tárolás időtartama alatt jogosult a betárolt áruk meglétét és műszaki
állapotát előzetes egyeztetést követően megtekinteni.
7. Reklamációkezelés
7.1. Reklamációkezelés az adott terület vezetőjével történik.
7.2. A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodásból eredő vitáikat elsődlegesen
peren kívül rendezik. Ennek esetleges eredménytelensége esetére kikötik a Fővárosi
Bíróság kizárólagos illetékességét.
7.3. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a magyar polgári jog
szabályai az irányadók.

Budapest, 2020.05.27.

1. sz. melléklet
Mit jelent a szakszerű, magas szakmai színvonalon történő tárolás?
•

Hűvös helyen: 20˚C alatti hőmérséklet az ideális. 25˚C feletti tartós tárolás - különösen
a téli gumiabroncsok esetén – maradandó károsodást, minőségének határozott
romlását idézheti elő.

•

Száraz helyen: Száraz helységben, ahol a legcsekélyebb hőingadozás miatt sem
keletkezhet párakicsapódás, mely úgy a gumiabroncs, mint a keréktárcsa anyagában
okozhat károsodást, megengedhetetlen kémiai folyamatot elindítva.

•

Kémiai anyagoktól mentesen: A tárolás során a gumiabroncsokat nem érheti
minőségromboló kémiai anyag - olaj, zsír, lakk, üzemanyag, oldószer, sav, lúg,
tisztítószer és mindezeket a vegyi anyagokat tartalmazó termék – se közvetlenül, se
azok gőzei.

•

Sötét helyen: Különösen a közvetlen, de a közvetett napsugárzástól is tökéletesen
elzárt helységet kell használni a tárolás során. Természetes fénytől, mesterséges
fényforrások hőhatásától, és magas UV sugárzású fényforrásoktól óvni kell a
gumiabroncsokat.

•

Mérsékelten szellőző helyen: A tömény oxigén és ózon különösen káros reakciókat
vált ki a gumiabroncsok anyagszerkezetében, gyorsítva annak elöregedési folyamatait.
A tároló helység lehetőség szerint szellőztetéstől mentesnek, zártnak kell lennie.

•

Gumiabroncsok elhelyezése: A gumiabroncsok deformációjának megelőzése
érdekében, azokat lehetőség szerint keréktárcsára szerelve, tárolási nyomásra
feltöltve, függőleges helyzetbe állítva kell elhelyezni.

