Gumi-Profi Partnerkártya – Részletes szabályzat
A Gumi-Profi Partnerkártyáról
A Gumi-Profi Partnerkártya (továbbiakban Partnerkártya) egy előre megvásárolt
szolgáltatáscsomagra jogosító kártya, mellyel a kártyabirtokost további előnyök, kényelmi
szolgáltatások is megilletik.
A Partnerkártya programban résztvevők köre
Partnerkártya tulajdonos lehet bármely természetes személy, aki a Gumi-Profi Team Kft.
Csillaghegyi úti (1037 Budapest, Csillaghegyi út 22.), a Reitter Ferenc utcai (1135 Budapest, Reitter
Ferenc u.95.), a kecskeméti (6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 4-6.), a pécsi (7630 Pécs, Mohácsi u.
42.) telephelyén a Gumi-Profi Partnerkártya Regisztrációs Űrlapot hiánytalanul kitölti. Majd azt a
Gumi-Profi Team Kft. munkatársának leadja és a Partnerkártya csomag díját megfizeti, illetve
Keréktár® szolgáltatásunkat igénybe veszi.
A Keréktár® egy speciálisan megépített raktárépületben végzett szolgáltatás-csomag, mely
a szezonálisan lecserélt kerekek magas szakmai színvonalon történő tárolásán felül a
következőket 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.
A fenti folyamat online nyomon követhető az erre a célra létrehozott internetes felületen:
www.gumi-profi.hu, ahol online időpontfoglalás is lehetséges a következő cserére vagy
szervizre.

A Partnerkártya személyautóra és városi terepjáróra (SUV, 4x4) igényelhető, rendszámra szól, ezért
egy személy több kártyát is igényelhet.

A Partnerkártya érvényessége
A Partnerkártya egy szezonra (téli ill. nyári) szól, a Partnerkártya csomaghoz tartozó
szolgáltatásokat a megadott időpontig lehet igénybe venni, mindegyiket 1 alkalommal.



Tavaszi szezon szolgáltatásait június 30-ig
Téli szezon szolgáltatásait december 31-ig

A megvásárolt Partnerkártya érvényessége a Kártyán feltüntetésre kerül.

Partnerkártyával igénybe vehető szolgáltatások köre

1. Téli átvizsgálás
Az autó átvizsgálása, a téli időszak várható körülményeinek szempontjaiból. A különböző
szempontok vizsgálata a jármű lehetőségeihez mérten történik.
Bejelentkezés szükséges.
2. Futómű ellenőrzés személygépkocsira
A futómű ellenőrzés és beállítás tartalma: az autó megemelése után az összes futómű
komponens részletes szemrevételezése: kerék felfüggesztések ellenőrzése, szilentek
állapotának ellenőrzése, utánfutás és összetartás ellenőrzése és műszeres bemérése. A
gumiabroncs futófelületének és légnyomásának ellenőrzése.
Bejelentkezés szükséges.
3. Hólánckölcsönzés 1 hétre
Minden Partnerkártya tulajdonos a Gumi-Profi Team Kft.-től, a telephelyén ingyenesen
hóláncot kölcsönözhet 1 hét időtartamra.
A kölcsönzés a hólánc átvételekor, a “Hólánc kölcsönzési űrlap” kitöltésével és annak
leadásával kezdődik.
A kölcsönzés vége, a hólánc leadása, legkésőbb a kölcsönzés kezdeti napjától (0. Nap)
számított 5. munkanap.
Késedelmes visszahozatal, megrongálódás vagy elvesztés esetén a Partnerkártya tulajdonos
köteles a hólánc piaci árát Gumi-Profi Team Kft.-nek megtéríteni. A kölcsönzött hólánc
áráról az azt kiadó Gumi-Profi Team Kft. kolléga ad tájékoztatást.
4. Gumiabroncs garancia
Gumiabroncs garancia szolgáltatás adható annak a Partnerkártya tulajdonosnak, aki a
Gumi-Profi Team Kft. telephelyén négy darab - egy garnitúra - azonos márkájú és mintázatú
személygépkocsi vagy 4x4 gumiabroncsot esetleg felnit egyidejűleg vásárol, a Gumi-Profi
Partnerkártya csomagot megvásárolja, és annak Kártyadíját megfizeti.

A jelen Gumi-Profi Partnerkártya szabályzat időbeli hatálya 2017. október 15-től annak
visszavonásáig áll fenn. A Gumi-Profi Team Kft. fenntartja a jogot - előzetes értesítést követően - a
szabályzat módosítására, felfüggesztésére vagy visszavonására indoklás nélkül.

