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SZÁLLÍTÓ (a továbbiakban mint Márkakereskedő):
N óv:
Székhely:
Adószám:
Banksz,sz.:
Értékesitő:
Telefon:
Fax:
E’mail:

L

Oualitá ‘96 Kft

SZOLNOK, Verseghy Ot 3.
11273262.2.16
I 1745004.20136514-00000000
LESTÁR DÉNES
56.524-090
56(524-025
‚

MEGRENDELŐ (a továbbiakban Vevő):
ÁTÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÁTÁNY RÁKÓCZI ÚT 60.
15379504-2.10

Név:
Lakoim I Székheiy:
Szül.hely I Adószárn:
Anyja nevel Banksz.sz:
Sz.lg,száma I Képviselő
személyes adatai::

Gönczi Mihály Miklós

Telefon:
Fax:
E-mail:

denes.iestar@gualite.hu

.

7037 5.17.99

VEGHJANI.T6@GMAIL.COM
Amennyiben a megrendelés nem természetes személy nevében történik, a tIegrendelő oliérá kép’4eetöje kijetenti, egyben szavatol azért, hogy Megrendelő képvisetatérojeten
megrendelés tekintetében teljeskörűen ás minden koriátozéstöl mentesen jogosult. Amennyiben jele” kiieleniöaben [ogialtak nem blzon~vjlnak vaiósnek. a jelen megrendelésbői

fakadó kötelezettségek teijesilésért a! aiáiró (ál)kép’iaelőszemélyábsn felelős.

Képdseiö alálráse

ÚJGÉPJÁRMü
Rendelletós:
Tipus, modell:

1

SzemélygépkocsI
PEUGEOT BOXER CBPR33O L2

-tengertérfogat, hajióanyag:

[~PU93VNDR604CAC0

Felszereitség:

[~i~R33o L2
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2198ccm Dizel

Gyári tipus kód:

~igen Dnem
Magyarországi készletből rendelt gépkocsi
Teljes itmény:
-——
Szin és KárpIt:
WPPO FEHÉR SANQUISE; 3SFX Fekete szövet
Gépjármű azonositő (alvázszám vagy: IVF3YBIJMPB129D9B9G
rendetésl szám):

I

______________

A Gépjármű nettó alapára:

FtI

7,102,000

5.1 Az átadás helyazine:

Extrák ás tartozékok megnevezése ás ára:

SZOLNOK, Versaghy Út 3.

Megnevezés

Nettó ár

ÁFA

LED csomag:
OLDAL ÉS F~GGŐNYLÉGzsÁK

50,000

33,500

100,000

i7,000

Rádió+USB+Biuetooth
KLIMABERENDEZÉS HÖFOKÁLL.
Hővlsszaverő szélvédő

80,000
430,000
38,000

23,600
136,300
30,260

Extrák, tartozékok nettó ára össz.:
698,000
Exlrák, tartozékok ÁFA.je ősz!.:
388,460
AGépjártnű nettó Vételára:
7,800,000
A fizetendő ÁFA összege( 27 %)
2,106,000
A gépjármű bruttó vétetára:
9.906.000
Regisztráclös adó:
385.000
A Gépjármű bruttó Vételara
10,093,000
regisztrációs adóval együtt;
Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a Gépjármű jelen 3. pontban
meghatározzott brutló Vétetára a! ÁSzF 2. pontja szerint változhat.
A Vételár nem tartalmazza az Egyéb költségeket.

5.2 Az átadási határidő:

Az átadási haiéridö a! űgyfél részéra meghatározott ftzetési űtemezések
te~esitése szerint változhat.
.
Elfogadom, hogy az átadási határidőt a Márkaksreskedő az ASzF 4.2 pontja
szerint meghosszabbithalja és, hogy az átadási határidő előtti is széllithat.
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Összesen:
Az egyéb költségeket az ÁSZF 2,3 pontja alapján elfogadom.

4.1
Ft-ot előleg jogcimen betel a
Márkakereskedő pénztárába, vagy banki átutalással teijesit a
megrendeléstöl számítotts munkanapon balul.
4.2 A vételárhátralékol ás az esetleges Ármóttositás összegét a Vevő
sz ÁSZF 5. pontja szerint fizeti meg.
4.3 A Megrendelés aláirásával és a fenti előleg beftzetésévol a Vevő
megrendelt a Gépjármüvat.
4.4 Az előleg befizetésével történő S napot meghaladó késedelem
esetén, Márkakereskadő jogosult Úgy tekinteni, hogy Vevő a
rnagrendelástól elállt. Vevő ezen eléllása esetén Márkakereskedőt
500,000 Ft össze0ű bánatpénz illeti meg, melyet Vevő az elátlás
Márkakereskedő általi megállapltásától számitott legkésőbb a
napon belül köteles Márkakereskedőnek megfizetni.
Jelen rendelkezés a megrendelés alálrásával hatályba lép.
SZOLNOK

~

10~~ny~ kozos Onkormanyzati hwata)

A Vételárat a Vevő az alábbiak szerint tett meg:

Kelt

12015-10.30

Az Újgápjármü Szátiitási Szerződés azÁltalár~os Szerződési Feltételekkel
és a! Általános Garanciális Feltételekkel (együttÁSzF) együttesen és
csak akkor érvényes, ha a Vevő a Megrendelés 3, 5, és 7. pontjait
elfogadja, illetve a megrendalőt ás azÁSzF példányát is alálrta.
A Vevő az ÁSZF példányának aiálrásávat tudomásul veszi a! ÁSZF
12. pontjának, azAdatszoigáitatásra ás Adatvádelemre vonatkozó
rendelkezéseit, Vevő ezzel kapcsolatos jogait.
Vevő jelen Megrendelés atáirásával
kifejezett hozzájáruláset adja.
Jelen szerződést a Felek, mint

VEVOALOJRASA
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ÁLTALÁJ4OS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
l.A SZERZŐDÉS TÁRGYA
Jelen Általános szaeződési feltételek a Vevő által aláírt, a Márkakereakedő által padig

elfogadott Megrendelés alapján létrejött gépjármó adásvételi Szerződés alválaszthaaaelan
naellékáneét képezi. A Szerződés sz Előleg Vevő általi megűzetésóvel lép hatályba

4.3. Vevő as Átadáai Ésiesitéa kézlaezvéeeléa követően 3 (három) msanleanapon belül
legfeljebb egy alkalomtael irásban ój Átadási időpontot kérlaet, amely azonban
legfeljebb azeeedetilegsa’egielelt Átadási időpont után 3 (három) musikanappa! tehet.
I’S. Amennyiben a Vevő az Átadás Időpontjában a Gépjánnü Áeadásárta& helyaztnéas nem

A Vevő tudomásul veszi, hogy a Gyártó a Márkakereakedő felé, ás Igy Mérkakereskedő a
Vevő falé sz egyes gépjármű modellek tekintetében a müazakl fejlődéssel arányos kisebb

jelenik meg ás som kérte a 4.3. pont szerint ój Átadási időpont kitűzézét vagy ott
aasegjetenik, de as átvételt megtagadja, a Gépjánnúéti asEladő a felelős őrzés
szabályai szerint fotel án a Márleakereakedőjogosult a késedelem enindenmegkezdees

jeleatőségá műszaki változtatásjogáa fenzttartja, anélkül, langy a már leszállilolt vagy
megrendelés alatt álló gépjátmüveken ezen újitásokat köteles volna végrehajtani. A

ttetére a bnanó Vélelár (ÁFÁ-vat ás Regiszoóeiős adóval növelt nettó ár) 0.5%-oak +
ÁFA megfeleló őrzési dijés felszárnitani a Vevőnek, és a Gépjánerűre, a Vevő

jogszabályi előírás alapján végzendő Újítás as adotijogszabéiy vagy Itatósági abuts
hatálybalépésétől kezdődően alkalmazandó. Az Ilyen éjltáa a Megrendeléa, Illetve
Szerződés hatályát nettt érinti.

köttségőre bizeesitise kötni.
4. 5. A Felek megátlapotlsak abban, hogy a Márkakereskedö menaesgl minden, a

Szetzóéésbőt eredő felelősségét igya késedelem itlaave hibás teljesitésjogköveekez.

Ha a Megrendeléaea a Gépjámaü Magyarországról töt-aént rendelést leklntetébta a
ketitil beikszelésre vagy egyetlen négyzetet attn itzszeltek be, akkor a Gépjármű koltbldről
vagy gyárlásból rendelanek minősül.

2, A VÉTELÁR
2. I A Gépjánnű Vételira a Megrendelés 3. poaljábajt szereplő összeg, amely tarealtriazza
a Gépjárnail vássekezelésének és a Márkakereskedő telepltelyére saállitásánuk

ményei alól, ltaőt valamely Vie neaioreset vagymás, tevékenységi körén kivel eső,
külső elháritlaataalan ok akadályozta meg a szerződésszerő teljesitésben. Vis
maionaak minősül kelöndsen a Gyártó gyár által elszenvedett gyárleállás, a GyártóI
vagy a fstvarozót érintő szaraijk, kollekiiv munkaügyi ‚‘ita, enunieabeszüntezés,
tennésaeai csapás, őz. ár”iz, laáboni, polgárháború, tetrorcselekasaény,miodeeuaetnü
polgári zavaegis, fegyveres konfliktus, eőrvényleozási vagy koemányiűsézteedéa vagy
más, a Márkakereskedő, a Importőr vagy a Gyártó akasaeáeól őaggetlen, azok

költségeit, de nem tartalmazza as Egyéb költségeket. A Vevő kifejezetten tudomásul
veszi, Itogy a bruttó Vételár növalredleet (Ánnódosltás), amennyiben a Gépjármű
megrendelése éa sz Átadási Értesítés elk’üldése kőzőtt:

5. ts-IZETÉSI RENDELKEZÉSEI<

(a) a Magyarországra tőtiént gépjánaaű importot (vásnkezelése) vagy értékesitést
tertaelö vagyegyébkéat a Márkalrereakedő tevékenységét érintő valamely

Az Ügyfél a Megrendelés 4.2 poretjöban szereplő Vételáalaáenalékoe (as esetleges
Ánnódositás ilgyeleaabevétetévet) legkésőbb a Átadási Értesilés kézhezvételétöl számított

vám, adó vagy egyéb közeeher emelkedik.
(b) a Márkakereskedő éedekSrörén kiveil eső olyan esemény következik be, amely
Márkakereskedőnek a Gépjántsii beszerzésélaez kapcsolódó költségeit
növelik, ideérave a Gyártó által elhatározott áremetése is, vagy bármilyen, ilyen
Italássatjáró ittsézkedént Az áretnelés mértéke nero tettel nagyobb, mine a

5 (öl) mamkaaapo,a belül, do legkésőbb as Átadás időpontját tnegelőző S (öt) maenkanappal
Márkakereskedő pénztárába beuizeti, vagy a Márkakereskedő basakszáanlájáxa átutalja,
Átt,lstással történő teljeailés esetén a fazetési kötelezettségteljesiténe sz anap, aanikora

érdekkörén ktvttl eső, elhárttlsatatlan ktttoő ok.

fizetendő összege Márt:at:cretkedő bsnkszázntájánjóválrásrakerol,

6. ÁTADÁS HELYE, TULAJDONJOG-FENNTARTÁS

fenti köttllmésyek állat okozon kőltségnövekedős.
2. 2. Az Ánaiódosisás tétayérál éa annak pontos összegéről a Márkakereskedő legkésőbb as
Átadási Értesitésben, köteles írásban érteaitani a Vevőt. pontosan megjelölve annak
okát. Az 5%-os, vagy a alani Ámsádosiaáa netu szolgálhae alapot a Megrendelés
visezavonására. I-ta as Ántódositás az 5%-ne tneghaladja, a Mfsrkakereskedő a emől
szóló énesiaésben 8 (nyolc) naptári nap Italáridőt ad sins, Itogy a Vevő nyilatkoazon sz

A Gépjármű átadás-átvételéről a Folekjegyeőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik
Gépjámntl átvételkori műszaki ás eszlélikai állapotát. Ajegyzőkönyvben nem
s’zcrepeltetelt taibák éladáskor való anegléléee uaétag a Vevő nean taivelkozlrar, kivéve,
isa a laiba tennéazele alapján egyéraettnü, laogy a Vevő megfelelő, gondoa eljárása
tnottero sean fetiornsrttetö,

üti,

rejtett laibáról van ezó.

Vevő a megadott hatándőn belül netn nyilatkozik, a felek ügy tekintik, ltogy’a Vevő as
Áttsiódositás tényét és annak pontos összegét tnaradékealanul elfogadja.
2.3. Az Egyéb költségek meghatározása nájékoztatójettegő, a laatályosjogszabájyi
előírások szerint kialakitott díjakat, illetve a gépjámaü ügyitttézési díjat kell negtizetnie
Vevőnek a Gépjármű átvételekor. Vevő vállalja, laogy as Egyéb költségeket legkésőbb
a Gépjármű Átadásával egyidejültg kiegyenlíti a Márkakereskcdö felé,

3. AGÉP JÁRMŰ MEGRENDELÉSE

eseaél is ideéstve), azon a raapun, amelyet a Márkekereskedő as Átadás idópontjaként,
elsőkéntjogazerően megjelölt,
A Gépjánoü tulajdonjoga a Vételár teljes összegének kiegyentitéséig a Márkakerenkedő
tulajdonában marad.
1. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
A retek a Megrendelés 6. pontjöban rögzitik a Szerződés által nem szabályozon, vagy attól
eltérő tnegáltepodásskat, A Megaesadelés vagy Szerződés szóbeli nnódositáaa kizárt.

3. 1. A Szerződés azon a napos lép hatályba, amelyen a Vevő a Megrendelés 4. pontja
szerinti Előlegol a Márkakereskedő pénztárába befizatte vagy annak bankazáaetájöia,
astjóváirták.
3.2. A Szerződésbe foglalt jogok ás köselezenságek kizérólaga Szerződést aláiró Vevőt

A Megrendeaéa aláirásrival Vevő megbízást ada Márkakertskedő réazére,leogya
Gépkocsi forgalomba laelyezésd”ol kapcsolatban sztdrségea műszaki vizagálatok, ás

szetnélyesen illetik meg, azok’ as örökléstől eltekintve— netn engedményeztaelők és
rultázlaatók ál. A Márkakereskedő vagy atkereskedgs netn a Gyártó vagy sz Itaaporsőr

Isatósági eljárások soaks a Vevőt trépviaelje és a Vevő nevében ezen eljár’ ok során
szükséges szolgáltatási ás egyéb dijakat befizesse, illetve a forgalomba helyezéshez
sztikséges kiegészítő fetszereléeckce a Vevő részéee beazereae (neki eladja).

képviselői, Vevővet szetaben kizárólag a Márkakereskedő felet a Gépjánseü
éatékestaése kapcsán vállalt kötelezeetaégekért.

II. ELÁLLÁS
8.1 A MÁRK. KERESI(ltDŐ ELÁLLÁSA

4. AZÁTADÁS
4. I. Az Átadás laatásátlejét a Megrendelés 5. pontja ltalőj’ozza neg. A Vevő elfogadja as
megjelölt leatásidő előtti Átadást ia. Az Átadás időpontjáról a Márkaieereskedő a

Ott

Átadási Értesítésben, iránban értesíti a Vevőt annak a Megr’endeléaben neglaatározott
vimén, e-mail cintén vagy fazon. Az Átadási Évtesités álvettnek tekintendő, as ast
kövelő ltannsdik napon, hogy’ at postára adták vagy azonnal, amennyiben as
éttesitést tartalmazó faxot (axon vagy az értesitése s-mallen viaszaigazoleák.
4.2. Az Átadási Éttesitézt legkésőbb a Megrendelésen szereplő Átadásra nyitva álló
hatá’dön betel enegleüldi as Márkakereskedő a Vevőnek. Az Átadás határideje
legfeljebb 4 hónappal aaegkosszabbielaató, amennyiben a Vevő a Megrendelést
mődositja, a Gépjánnűvet kiillbldről rendelik meg illetve, ha a Gyás-tónál, a
beazállílóinái illetve alvállslkozóinál vagy’a Márkakereskedőnél a 1.5. pont szerinti
igazolt Via maior esemény mar11 fel. Ezen illetve e fentiek szerint megltosszabbitott
időpontot követően a Megrendelő a 8.3, illetve a 8.4. pontok szeeintjárltat cl. A
betróidről történő szállítás eseaén, a Átadási határidő indokott esetben legfeljebb haa
héttel hosszabbitltatő neg a Márkakeraakedő által.
Vevő tudomásul veszi, rogy a Gépjármű forgalomba helyezésére, majd annak
átadására cask a kegiszu’áeiős edóvat növelt bruttó véselór, valamint as Egyéb
kőtenégek naaradékealatt tnegflzetésc után keritllaet sor.

.

A káa’veszély as Átadás időpontjában száll ál a Máekakereskedőről a Vevőre, álletve,
amennyiben as Átadásra a Vevő naulaaztása mists nean kertI sor (a tizeeési késedelem

Ármódoaitáa etfogadásáről, illetve a Megreadeléstől történő elátlásról. Amennyiben

A Mérkakereskestőjogoeaslt - a Vevőteöz eimzeet irásbeli fetszólitáo megküldésés követő
nyeleedik naptól - a Saerződésaől árdekmnótás bizonyátáas sétkot etáltsei, lear
(a) a Vevő a Vételárat és egyéb költségeket határidőbeo nem tizetse meg,
(h) vagy, amennyiben a \‘ovó a Vételárat a Ánnódositás összegét megözene, de
a kita’szött Átadás islőponlos követően legalább 30 (lzsnnine) naptári nap eltete
és a Vevő a Gdpjánnűves nemis vette át.
Mártrakareskedő az eléltása esetést a befizetett Előteg IOO’/s-át visszatartisatja a
szerződéskötéssel és a szerződés sneghiáasttásávat kapcsolatos költségeit és kárain
enylsitendöen.
8.2. ELJÁRÁS MÁRKAKERESKEDŐ ELÁLLÁSA ESETÉN
A Márlsakereakedő azelátlésröl tdrtivevényeslevélbendrtesltj aVevőt. AS. i(s) és 8.1(b)
pontok azerinri etátlás eseten a Ntárkskereskedő a Vevő által kilizeleet összegből levonhatja,
illetve Vevővel szeasabon ér”ényrsiataeti a következő összegeket:
. a 4. 4. pont szerinti biztooiaás költségeit,
a Gépjáranű őrzösi költségeit as eláltás időpontjáig,
‘legfeljebb a Gápjánaü bruttó Vételára (ÁFÁ’val és Regiszaráeiós adóval növelt
nettó ér) 20%-ának snegfelelő saeglaiüautási kötbért.
-

A Márkakereskedő ax igy csökkentett öaazeget ax elállásáeót történő értesítést követő S
(nyolc) banki napon belIll fIzeti vissza a Vevőnek.
Amennyiben Méakakerzakedő fentiek szerinti követelése a Vevő által kiőzeteat Öanzegből
nem vagy nem teljes egészében vonható le, a kttlöttbozet a Mást akereskedő eláltárát
követő (nyolc) napon belei a Vevő által megűzetendő ós esedékes.

Peugeot Htanghia EfI. íaontapján nieginmeetseső adatfeldolgozőtoaaJs kutatás-, marketing-,
Ügyfél-elégedsttaég méeés zéljábót tovébbitsa, illetve ezonositásra alkalmatlanná tett
formában, kutatás, aaatisztiks, reklám céljából harmadik személynek átadja, továbbáa Vevő
kifejezett taozzájánatáaát adja. Isogy a Peugeot Hatngária KR., illetve Márkakeeeskedő a Vevőt
gépkoesí-éetékesitésset önazsttiggö lájékoztarással illetve ajánlattal közvettenet megkeresse,
Á Vevő bánnikor felvits%ositáat kéeltet ax adatkezetők által kezelt adatairál, kérheti adatai

8,3. VEVŐ ELÁLLÁSA
A Vevőjogosutt eláilni a Szerződéstől, Isa:
fi) ax Elad6 a Szeeződésben sneglsatározote, illeave ax alapján meglsoaszabbieon
szállítási laaláridőt elnsulaaztja, éa ezt követően sz Átadásra a Vevő által ilyenkor

lselyesbieését, illetőleg törlését. Astietmyiben a Vevő ajövőben nem ölaaje kereskedelmi é5
vevőazolgálali infornsásiökas kapni Márkakereskedőtől, vagy a Peugeot Hungária Kű-tőt, Úgy
vállalja, Itogy erről postás vagy elet’-tronitcasa levélben írásos nyilatkozatot küld a Peugeot
Hungária Khe Markesing Igazgalósága (1113 Budapest, Bocakai Út 134-146. E ép., e-mail:
kspesotat~peugsot,cona ) részére, Az adatok kezelésének tilalma a levét kézttezvéeelét

kitűzött ésszerű pódmadri dőn halait aetna kerül sor
(ii) ha azÁnn6dosítés mértéke ax 5%-t meghaladja
(iii) 5 18/1999. (11,5.) Konnányrenéelst alapján, Vevőt sz etéilásjoga niegkell, laogy
illease,
Vevő azeláilásijogát,jogvesztis terhe melle”, sz seas okot adó kőelilinény

követően haladéktalanul, tie legkésőbb 48 órával válik lsatáiyossá.

felmerölésétőt ezimiton S naptári napon belül jogosult gyakorolni.

Áeadás -a Márkak-ereskedő által sz Átadáui Értesítés ezerint felajéseloaa teljesítés, melynek
Vevő általi elfogadását és n Vétetás-kézltezvételét, itleevejóvá,irását kövelőetaa
Márkakereskedő eljár a Gépjinnú forgalomba helyezése iránt.
Általános tzrnidási feltéaetek - a Márkakereskedőjelen általános ezetződéses feltételei
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8.4. ELJM1ÁS VEVŐ ELÁLLÁSA ESETÉN
A Vevőnek a 8.3. okkal indokolt elállása esetén azElőleg- illetve. ha ax is kifIzetésre került,
akleor a Vételár . teljes Ósszegél a Márkakeresleedő kőleles a Vevő részére megfIzetni sz
etáltási nyilatkozat kézhezvétetét kővető S (nyolc) nepon belül.

Átadási Éreesitia - a Márkakcresi:edő Által a Vevőnek kiküldött levét’, e-mail-,vagy telefax
üzenet, melyben a űépjánsaű Átadás ltetyél és ax esetleges Áj-vátaozást taalározza aneg,
Egyéb Költségek. a Megrendeléa 7. ponljában megielölt kőlaségek, őgykotönősen
forgalomba hetyezés költségei, a kötelező taslozékolz (izzökészlet, elsősegétyesomag,
elskadásjetző) ára, a vagyoeáansltázgsi illeték és egyéb, kötelező díjak, kötiségek.
ElŐleg -ax Ügyfél által a Mirkakerenkedősek aMegrendelés4,l. pontjánaktnegfelalöen

Á Vevőt a Oépjánatú Reyiszer-ációs adóval növelt bnatló Vételára 5%-ának megfelelő
meglaréstttási kölbér (bdnaepénz) illeti noeg, asnemayiben eláltásijogát a t’tárkakereskedőnek
fetróható okbél kénytelen gyakorolni.
Márkaheereskedő tájékoztatja Vevőt, Vevő pedig tudomásul veszi, taogy a anogrendets

kilizetete összeg,

Gépjienni egyes tulajdonságai (Igy különösen, de nem kizárólagosan: acm, káepilozáa, extra
fetszerettség) a Megrendslésbesa ttsegjeiöletől ettértteanek.. Az ilyen esetleges eltérésetoil

Gépjírsnú - Pettgeot Gépjánna, auiietyet a Megrendelés 2. pontja tr Ic.
Gy:írtó -Automobiles PEUGEOT, Fesateiaoeszág

Márkakereskedó laatadéktatanul de legkésőbb sz Átadási Értesítés enegtdttdéaével

Irnporeör — Peugeot lIseagária KR.
bIegrenaletés - A Szetzósíés axon része, sanely meghatározza a szerződő felekee, a
szállítandó gépjássnüvet, a száltitási lssléridőe, a Vételárat ás a fIzetési feleételeket. A
Megrendelés a Szerződést sascgetözöen, annak aláírásával hatályba lép.

egyidejőlagéeiesiti Vevőt. Vevőjagosult a Szeaződéstől sz ettérésröt szóló éelesltéa
kézhezvétetétől azásnitott S napon belát etállni, Vevőt ez esetben azonban básiatpénz vagy
egyéb kértaianíeás nem illeti meg. Etállás hiányában, Vevő elfogadja a Gépjirnitű értesitéabzn
közölt eltéréselelsel történő leszállitásit.

Listaár . a Gépjánnünek a gcnerálitnpoenar által Időről időre közzétett ‘ ax új Peugeot
Gépjánasivek ajásatota árait ssrtalmazó - kiskereskedeltni ésje~’zékben szereplő ára.
Szerződés - a Megrendelén az Áttatános szerződési ás a gsrsneia.fettéeelek]zet együtt.
Új Gépjárssaü - ax a Gépitinnő, gyártásának időponejétöl Riggotlenüt, amely korábban sem
külfdldön, sem betfötdőn nstn volt forgalomba helyezve.

L ÉRTESÍ-FÉSEI(
Ajeten Szerződés alapján teoldön áreesitásek-et a Felek a Megrendetée I. pontjában meg~elöle
cimeire, e’tnsail cinnére vagy telefaxszáanáta kelt küldeni. A Itatiri döhőz kötött, postai úton
küldött éalesíléaek a poalin adás időpontjét követő hannadik napon tokinlciadsek
kézbasíletenek, illetve asseassyibeas sz értesitése tartalmazó faxot fazon vagy e-ssailen

Vétetár -at Gépjénstű Mernendeléa 3. poníjában niegliatározott Szerződéskoai bruttó véeelénaak
(ÁFÁ-val is Regisztráziós adóval növelt nettó ár) ax Átadánről Szóló Értesítés

visszaigazoliák
.
A Vevő elérttetőaégi citne (telefax, telefon stb. számának) megváltozsinának Márkskeresk’edó

teegktaldáseknr ex Álasláaans szerződési fetlételek szerint tneglsslározoae végleges összege,

részére történt ietsbeíi bejelentéeéig a tz(ítdeményekjngltatájyosan kézbesittaetőek a
Megrendeléaen szereplő eimére.

JŐTÁLLÁSI FELTÉTELEK

1.2 ÉVES SZERZŐDÉSES GARANCIA

10. TOVÁBBÉRTÉKESITÉS FELTÉTELE

Ajsgssznbátyijólállás kiegéazitáseként ax AUTOMOBILES PEUGEOT gyártó (a
továbbiakban: gyártó) garseaciás vállal ax On Új gépjánsűvérc bánneIy~seási hiba esetén,
sz Únnek vagy esetleges sraagMroatjátak történő átadás napjától kezdődb 2 éves
időtsstasnra, kiloanéaea-kurtátuzás nélkül. ajetest ‚lósáltási Feteételekbeta írtok szerint.

Á Vevő tntdo’násaal veszi, bogy ajelcn Szerződés alapján vásárolt Oépjénnűvet sij
gépjánnüként üzletszerűen, kereskedelmi célzattal nem jogosult továbbértékeatteni
A Vevő tttdomásttt veszi ás etfogidja, hagy Márkakereskodő új gépjásinfikétat, kereskedetmi
célzattal történő továbbértikesttéanek tekinti a Gápjámiü, valasnine a továbbá és-hitelt
gépjánnüvek továbbéatákesitését, ha Vevő ajeten Szeezádés alapján. illetve ax annak

A szerződéses gsraseiál sz Asaaoanobites PEUGEOT-vat, nine gyértával való negátlapodás
értelmében a Magyar Kőztáes:seág teráletén a PEUGEOI’ Hungária Khe. (1113 Badapeat,

létrejöttét teat hónappal megelőző időszakban legalább laáeom gépkocsit vásárolt és azok
nindegyákét Ozentképes vagyjavilható állapotban, forgalomba Inelyezésüktőt szlmilola hal

Boesksi Út 134-146., Cg.: Oí-09-2G3904), nsina a gyártó képviselője nyújtja a
Márkakereskedők részére,

lténapon belül és a [to ODa kane] űstástetjesiennény elérése előtt éelékesiti. Ebben ax esetben
űgyetesssbe kelt venni bármilyen, a Peugeot sisárka eij gépjáraaaű éelékestliare felhatalmazott
kereskedőjétőt sz Európai Unió területén vásárolt valamennyi új gépjánnúvel.
A feeti kötelezettség megszegése esetén Vevő kötetes Eladó részére kötbért fIzetni. A kölbér
összege ajeten bekezdés szerint to”ébbéelékesitési célzattal vásárolt gépjárművek együttes
bruttó eladási árának 10%-a.
Fenti kóveskezinény alól a Márkakereskedő a Peugeot Hongása Kit (ax lmportőr) kifejezett

A szerződéses garanciát (irleértve aú.és 7. pont szerinti garanciát is) a gépjánnú
tulejdonosai részére a Pestgeos.laálózeeba tartozó leivelelos PEUGEOT Márkaszetvizek
biztosítják tovább. A azerződéaes garancia tehie a gyártó és a gépjármű tulajdonosa között
semanilyenjogviszonyi netn keletkeztet. A gépjármű tulajdonosa a gépjáemnö hibájából fakadó
igényeit, mind a szerz8déeers garancia körében, ntnnd axon ktvOl csak ás kizárólag a
gépjánnüvet értékesitő Márkaleereskedővel szetnben érvényesítlaeti,

irásbeli el6zetes, eégszeröen alásem ttyátaakozaaa alapján fettasensést adhat a Vevőnek, tea
Vevő igazolja, langy a továbbéehékesitás rem kereskestetmi célzaemal történik.

Ajelen Jótállási Fettétclekben ittak a gépjáeaaaü Garaetciaászcsében aszetződéses gaseaneiéra
vonaakozó rendelkezéseket kiegészítik, A Gorasneiafdzetben Irt ezen rendelkezések csak a

11. ILLETÉKES BhZÓSÁG, PÉLDÁNYOK

jelen Jótáliási Feltélelekben inakkal együtt, szolca tekintettel étvényesek.

Ajelen Szerződés alapján keletkező bénnsetyjogviaát a Fetek nindenekelőn békés úton
kisértik meg rendezni.
Ennek eredménytelensége eseten alávetik magaakat a Márkakereskedö székhelye szerint
tetiltetiteg illetékes biróság illetékességének.
AMegrendelés ésjelen Általános Szerződési Feltételek kés eredeti példányban kerültek
atátrásra.

2. ASZERZŐDÉSESGÁRÁNCIA KITERJED

12. ÁDATSZDLGÁLTÁTÁS És ADATVÉDELEM
leten Szerződés atáieáaévat a Vevő kiíejezese laozzájárutásée adja ahhoz, togae adatait.
beleért’-e a Gépjármű adatalt is, a t’tárteakereskedö, illetve a Peugeot Hungária Kfl., a
Peugeot-hálózat mindenkori ta~al ás ax Aastomobijea Peugeot adatkezelőként kezeljék,

Ugyanakkor, Ire ax Örs gépjánnüve egy, a szerződéses garancia körébe tartozó hiba
miatt válik mozgázkóptelrnné, sz Astomobiles PEUGEOT vagy annak képviselője
átvállalja gépjrisnaővc eartlcges helyszínen történőjavitisi költségeit vagy a legközelebbi
PEUűllOTtnárksszen.izba történő száitilás költségeit, maximtaan 100km távotságig
Megfegyzendő, hogy:
.

-

Az olyanjsviláara, vagy sz olyan meghibásodott alkatrészek cseréjére (alkatsészek ás
seutakadíj), asnetyckea gyártó vagyképviselője garaneiáhisjellegű meglaibásodásk-ént
elinmer. ‚Az elismerés esetén a gyártó vagy képviselője dönt arról, hogy ajavilátvagy
csere sij vagy felújított alkaerésszet, illetve egységekkel történjen.

-

adatfeldolgozó részére tovébbitsáls ‘ ideérave a külföldre történő adallovábbitást it, valamint
2.
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garancia időlaeiaaaakt. Tettét egy alkatrásznek a garanciális beavatkozások keretén belül

gem állnpitltaaá meg tetjes bizostyoseággal (A ldlonaéter-szásaliló cseréje esetéo egy
PEUGEOT márkoszcrviznek kikelt töttetnie a ‘szervizkömtyv’ben levő “kiloméöer-szianlái6
cseréje” adaltapot).

tötlériő cseréje nem Itosazabbieja meg ezen ajkatrész garancia idötazltmát,
- a kicseréli alkata-éazelae vonalkozö szerződéaes garancia a gépjánasüve garancia lejárati
dátumáig érvényes. Ezen rendelkezések gem akadályozzák ojogszabályijótállás

6SZERZŐDÉSES GARANCIA A FÉNYEZÉSRE

én’ényesilését.
- a szatvődéses garancia keretén belül kicseréli alkatrészek as Automobiles PEUGEOT
ttlajdoniba kerülnek

A szerződéses garancia kiegészitésekéna a gyártó szeazödéses alaponjáeállást bistoals
gépkocsija mindea eredeti lesték vagy laődcréleg aosglaibásodésa esetén a
szervizköny”ben lév& “Garanciatevél”-ben szereplő eladási dáhmmtól számieva:
- 3 éves időtartamra szetatélygépjármüvek esetén,
- a szerződésen garancia időtertaiaaára haszongépjámsüvek esetén.

3. A SZERZŐDÉSES GARANCIA NEM TERJED KI A KÖVETKEZŐKRE
Karbantartás ás beállítások:
az Ön gépkocsijának megfelelő működéséhez nzükréges, a szcrvizköayvben szereplő

-

A szerződéses garancia tciegészitésér sz Automobiles PEUGEOT-vat, anialt gyáreóval való

karbazalastási beavalkozások ás időszakos ellenőrzések, a részecskeezürő megfelelő
kiloméreróra-álláaon történő adalékoláse ás cseréje, valanaisal a fogyóeszközök, mint olaj.

ntegitlspodás émletmébema a Magyar Közlásaaaig eeriltetén a PEUGEOT Hungária KIt. (1113
Budapest, Bocskai ás 134-l 46., Cg.: 01.09.263904), mint a gyárló képviselője nyújtja a
Márkakereskedők részére.

levegő, üzen:aeayag- vagy aseattéri szfarö cseréje:
abeállieásolc (kerékőaszelarlás, kerekek kiegyensúlyozása, első újtótnű, ajtók, sib.)
olyan alkatrészek cseréje, melyekjaek nemzál ellsaeználódása a gépjánnű Itaszesálatával,

.
.

A szerz6déses garancia ezen ás ajelen dokuaoaeeatmnban szereplő más kiegénzitései
(korróziövédelena, aatist:mce) a D’inó és a gépjdzaaai tulajdonosa között semmilyen jogviazonyt

annak kiloméleróra-állásával, földrajzi ás églaajlali környezetével kapcsolatos, ha a
cserére sem egy neghibisodás miatt keatilt sor. Nevezetesen a kővetkező alkalrészelcről
van szó: fékbetélek ás féklárcaák. gusniabrosacsok, eengelykapesoló, alclcuntsalásor, szíjak,
lengésceillaplsők, ablaklőrlő-lapások, gyerlyák, izzók, elemek ás bizlositékok sIb.

attn keletkcztetmaek.
A fényczési garancia kiterjed:

A gépjármű Isaaznátata:
a gépjánstú mükődésével kapcsolatos rezgések ás zajok, sz olyan mepvngálódások,
osint kifaktalás, sz alkalrészek normális öregedése asian fellépő romlás Vagy

-

A gépjámsú festésénuk vagy lakkiésegének teljes vagy részleges helyreálllsisára, amely sz

-

Aattomobilea PEUGEOT “agy annak képviselöje Meat megállapított festék- vagy Iakkréteg
hiba kijavitáeátmoz szülesiges.
Á fényezési garancia azzal a szigorú fettéeettel alkalmazható, hagy a gépjánatű

defonnálódia;
- sz eredetitől, vagy a vele azoeos ninőaégűtől ellérő folyadékok, alkaerészek vagy

karbaatareását tnindig sz Asaomnebitea PEUGEOT állat anegltatározoet eilclaasban valósitották
saacg, velesnint sz esztlcgrs sneglaibásodisok kijavieásás mindiga gyízió nomoáinak szigorú

tartozékok Isasználata mists fellépő károsndások, valamint a nem megfelelő vagy rossz
minőségű üzemanyagok4 használata és bármely, sz Automobiles PEUGEOT által nem
előirl kiegészítő adalék használata;
-

-

-

-

a tenaaészetijelenségzk,jégeaő, in’lz, villámcsapás, vilaarvagyegyéb légkőaijelestségek
által okozott károk, va1ansint a balesetek, tűzeset vagy lopás következtében bekövetkező

betartásával végezték A PEUGEOT fényezési garancia alkalanazásánaic feltéceleként Ön
köteles a külső okokból fetmamerölő meghibásodásokat azok felmerütésésől srámiton 2
tsónaponbelil meglavilearmsi, ezen meghibisodások kijavitealása azÖn kőltségére történik.
A fényezési garancia acm voratkozik:
A karosszéria renyezéaéttek olyan k&osodáaaira, amelyak külső okokra vezetltetök Vissza,

-

károk:
a gépjánnűvén a gyártó által nemjőválaagyote személyek által elvégzeo javllások vagy
átalakitások következtében bekövetkező károk, vagy a gyártó által nem jóváhagyott
lareezékok felszerelésének következtében bekövetkező károk;
a gumiabroncsok, melyekéte közvetlenül azok gyárlója vállal garanciát. A PEUGEOT
Isátózat segitlacei sz Ön ezen gyárlóklcal azembeni igényeinek rendezését;
básusely más, ajelen azerződéses garancia vagy ajogszabályijótállás által macna fedzzest
küllaég. nevezetesen a gépkocsi mezgaisképlelenné válásából azánnezójáraslékos

name példátel kéaaiailag szeetnyezelt légköri csapadékok, tehullottállati vagynbvéaayi eredetű
szennyezödések, só, laomck, kaviesfelverődés vagy aermészeli csapások (jégeaő, árvíz),
vatamine egyéb külső tényezők (akár balesetet követően, akár stein),
Az otyan kámkm, snelyctc sz ilzeatobenlartó loanyagságából, a hiba kéeedslmes
bejelenaéséböl, vagy a gyáalé atőlráeainalc be nem eareáaából származnak,

-

-

költségek, úgymint elmaradt haszon vagy termelési veszeeaégek.
‘Sb aazentanyoggal sttaiködő gépkocsik eseién O kezelés’ ailnsseiotö errr von’mtkozó

Azok-m a károkra, asaeelvrk olyan események következtében keletkeztek molyetoz macan
letjed ki a szerződéses garancia,
- A gyártó által cl macsn iasaaerl vállalkozások által vágzettjavilási ás átslakieáni munkálatok
köve tkezza ényc ire.

fejezetében leli role sz iránvadék,

1. SZERZŐDÉSES GARANCIA A KORRÖZIÓVÉDELEMRE

4. MIT I(ELLŐNNEI( TENNIE, HOGY TElJES MÉRTÉKBEN RÉSZESÜLJÖN A
SZERZŐDÉSES GARANCIA SZOLGÁLTATÁSA5BÓL?

A szerződéses garancia kiegénziléseként a gyánő szerződéses alaponjólállási biztoait a
gé1ajártatáve karosseériájánnk betoejéböl kívülre jasó koarózió okozla perábrárió esetén, a

-

Bemutatja gépkocsija naprakész “szervizkönyvét’~ amely tartalmazza nevezcleszn sz

-

étlékesitő márkakereskedés által teljes körűett kilöltötl gsrataeiatevelet.
A gépkocsi karbantat(osám ás idószakos ellettőszésél sz Attlottoobiles PEUGEOT

-

-

-

-

12 éves időtartamra szcsstál3’gépkocsi esetén.
-5 éves idólamlaanára haszoegépjiasns esetén.
-

elóiráeainek lökélelesen megfelelően végai ás ezt bizonyítaná is tudja (kitöltölt
karbaettarsáz-kövelő lapok, számlák,..).

A konóziávéetetmt gar,mn&e tálerjed:

Egy esetleges hiba észlelőse után haladéktalanul vigye gépkoceiját egy PEUGEOT

.

Az otyara elemek kijnvitására. ‘,‘agy cseréjére, amelyeken megjelent a korrózii okozta

márksszer”izbe a normál n)ilvalarlási időben. Ezen előirás célja sz Ön éa utasai
biztonságának garantálása vatatnint as észlelt hiba súlyosbodásássak megakadályozása,
amely as eredelileg sztikségesttez kéjaeet sokkaljelentősebb javításokat igényeliset,

A garanciális kötelezettség azzal a szigorú feltétellel alkalmazható, laogy a gépjánnüvel mindig

Kövelkazésképp, nem tartozik a szeaződéses garancia hatálya alá a hibának és
következményeinek a loelyatálliláaa, amennyiben Őst atom intézkedett Italadáklalastul az

gyánló nonnáinak szigorú bcaaalánával javitollák, valamint as Ogyfél mindig as előin időben
‚‘égeztelte cl:

perforáció, ás azt sz Asasotnobiles PEUGEOT, vagy areataic képviselője ilyen hibának istnerte

emlttert hiba észleléaét követően annak elltásilásáről.
Ugyanakkor eleget kell tennie a márkaszerviz báraaelyvisszaltivási kérésének, amely a
gépkocsija azonnali kijavilásának elvégzésére vonatkozik.
Ezen szabályok be stem tartása esetén a gépkocsija megfelelő mítködétével kapcsolatosan
bekövetkező közvetlen vagy közvetett kö”etkezmény esetén Önt lerlteli a felelősség.

5. A KÖVETKEZŐ ESETEKBEN VESZÍTICETI ELA SZERZŐDÉSES GARANCIA
ÁLTAL NYÚJTOTI’.IÓTÁLLÁST
-

szen’izkősty”iten lévő” Gananciatevélhen “szereplő eladási dánsmtól számilva sz alábbi
istötartamtaig:

a gépkocaiján olyan módosítások vagy átalakitások kerültek elvégzésre, amelyeket as
Automobiles PEUGEOT nem iráatyozott elő és nem engedélyezett, vagy azok sz
Automobiles PEUGEOT által meghatározott múazaki előírások be nem laetásávat kerültek
elvégzésre;

a megloibáaodás a kezdési úozauaatóban és a szervizkönyo’best foglaltak be tent tanára
Vagy űgyelmen kivett laagyása miatt következett be;
— a gépkocsit rendellenes módon, vagy versenyeésre használták, vagy akár cask álmettetileg
.

is túltertaelik;

I. a szer”izkönyvben meglaatározost időszakos vizsgálatokat,
2. as alábbiakban beanuleasoet korrózióvédelmi garanciális ellenőrzéseket, ás
3. sz esetleges meaegtsibárodások kijavíláaát.
-

A karbantartási mnaattkálntok körében négyidöszakosellenőrzés elvégeztetésére köteles a
gápjánnü Gzenmbemtsartója, a kotrózióvédelsni garancia kezdetétől azianitotl (I) négyév
elteltével sz összes szernél3’gápjárnaű esetén, vagy (2) két év elteltével sz összes
lsaazomagépjánttü esetén, esl követöesa kétévente tuindest gépjánaoü esetén. Ezen
ellenőrzések serán am Hivatalos PEUGEOT Márkaszerviz szeretője sz esetlegesen
szükséges tisztimást kövelően fetsnéri a gépjármű állapotát, és megáltapitja, bogy mely
karbantartási rasankátarok elvégzése szükséges, ás, Isogy ezek elvégezlaetöek.a a
kosrózióvédelasai garancia keretében. A külaö okok miatt brkövelkez6, korrózió
kialakulásálsoz “ezesó wnaálédások a szcrvizkönyv erre fenntartott oldalain lesznek
feltoasteve. Ezen kivett, mindan, a karosszés’iát érintő beavatkozást (legyen as baleset,
vagyrongálödés kö”etkcztnéaaye. stb.) követően kötelezó a fent emlitett ellenőrzés
etvégeztetéac.

.

Meje~a’ad8~ bo~r~
.
.
— Minden, a karosszériit érintő bea”atkozást (tegyen az baleset vagy rongálödás

lbrpIml ‚npdilyébrna Micnteu ~rőbeIyá Izom. idmú fl.fl ‚1. A PEUGEOT

köveikozmőnye stb.) követően cl kell végezni egy azonos körülmények közöttá ellenőrző
vizsgálatok
-

15— Szolgáltaeáaetc
A szerződéses garancia Isatálya alá tartozó olyan üzemképlehenságel okozó
megltibásodás esetén, satselynek eredményeként a gépjármű Rem képes részt venni a
forgalomban, atnennyibete tsegltibásodds nem hárttlsasó ot a keletkezésének a
napján, aldeer a ltclyi lehetőségek függvényében legfeljebb azonos kategóriájú,
különleges felszerelések nélküli gápjárnsű kölcsőnözlsető. A PEUGEOT a

feltüntetásével. Az időszakos vizsgálatok és elletsőrzásek norást megfelelően
kilőltött “szctvizkön~n,° bemutatása a PEUGEOT konrózióvádetmi garancia igények
érvénvesitásésaek feltétele,

gépjánnűkölcuönzés költségeit összesen 120 000 Fl bntttó összegig vállalja. A
külcsönzés islölanrasa nem hshadltatja meg a4 napot.

Azon elemek, atnetyelos new vonatkozik a koerózióvédelrni garancia:
- sz olyan károkra, melyek a gépjánnű Ozeotbentartójüsaek, vagy tulajdonosának
lswtyagságából, vagy a gyátló előírásainak be nem tartásából származnak,

A kölcsönzött gépjáismeú visszaszolgáltatásának helye a kötcsösgépjánmtOvel történő
indulás ltelye. A gépjánteő vezetője köteles a helyettesítő gápjánnő kölcsön-, illetve
bérleti szerződásénck elölrásale betartani.
A kölcsönzött gépjámsűvcl kapcsolatos költségek, ás kühönösett sz Ozentanyag
fclhaszaátáe, a parkolás, sz ermlópilyadij költségei ás sz esetleges kiegészitó

azokra a károkra, amelyek olyan események következtében keletkeztek, melyekre nets
tetjed ki a szerződéses garancia,

arra sz etette, Its a karbaatwlási elölráaokbaet nem szereplő kezelés következtéban a
korrózió ellen védő rétegeket tötakrctetlék, vagy tnegsdelotlék,
- a gyártó által cl nem ismert vállalkozások által végaettjavitáai ás átatakitási tnernkilatok
kőveskezasai aye ire.
- Its a gyártó által nem engedélyezett tartazékok benzerelésa és/vagy a gyártó által előírt

költségek, illetve a bizmositsisi dijak, valamint a kölcsönzési díj 120 000 Ft bnattó
összeget tncgtsatadó része a kcdvczményezetlee terltelihz.

—

-

szerelési elóirások ögyetmen kivlll hagyása miatt jelent meg a korrözió,
a gépkocsin elvégaen kns-osszérta-áaalajdeások, valamint a Isaszongépjámiovek rakterei

—

ás rakodáfelilletei,
a kereketce ás a ssaecltastikai eternekre, atnalyak nato képezik a karosszéria szerves

Aanenrtyibess a seerződésea garancia Isatálya alá tartozó gépjármű ncmjavlahaló meg a
tnegtaibásodds napján, ás mactn képes részt vonni a forgalomban, ás ha a
tseglmtbásodis a kedvezmnényczett lskcimétól, telepleelyétól számttort 100 kan-es
távolságcs kivűl következik be, akkor a kedvezanényezetenekjogában áll választani sz
alábbi szolgáltatások közül:
vagy egy kötceengépjénasű, amellyel tovább folytatlsatja sz útját a fent leüt feltételek
mellett 120 000 Ft bruttó köleséghntárig,
-

részét.

vagy a gépjirmivezetössek ás uttasainek a lakcimére/teleplielyére való vissza; vagy a
meglmibisodis erszügán belüli úti cétig történő elszütlitüsa, vagy sz utazás folytatása
olyan kölaséglsstárig, ami ncns haladja mag a gépjánnűvczető ás utasai
-

8. KARBANTARTÁSI ELŐÍRÁSOK
Ahhoz, hogy gépkocsija a biztonság, a tehjesíbsaény éa a kényelem szrtopostjából is
assegötizze optimális tnhlködését, feltétlenül be kell tartani a rá vonatkozó karbantartási

lakaimrelscleplmelyrc történő szállításának költségét, vasúti I. osztályon, vagy repOlógáp
tueistaosztélyán (ansannyiben vasúton sz utazás a S ásót meghaladná).

előiráaolzat, Á karbantartási tervben ellenőaséaek, folyadékfeltöttések ás a gépjármű
megfelelő működéséhez nétlrülözlsetetlen műveletek szerepelnek. Az átvizsgülások
gyakoriaágss ás sz elvégzendő műveletek a megtett kátométerek számától ás a
gápjámtő életkoriról Rtggnek. Az alábbi különleges köraltnényekközöet történő
Isasználat etetés gépjárnrüve fokozott génybevételnek van kitéve, ás speciális

Ez utóbbi esetben ingyenes egyirányú etarálsa biztosító I. osztályú vasútijegy, vagy
repülőgép turiataosztályárs szóló jegy’ (arnesusyiben vasúton as utazás a 8 órát
meglmalattsá) biztosított a kedvezményezettjavása, hogy a kedvezmésyezen vissza tudjon
érni a megietvilatt gépjánnátárt,
-vagy ajavitán haelyszinaisa történő ctszálláooláa éjszakánként ás utasonkánt legfeljebb 12
001Fi bruttó őaszrgig ás legl’eljcbb ltároaas éjszakára.
Amennyiben a gépjirral nets javitlastó meg a meglsibásodis bekövotkeztének napján,

Izarbentastirt igényel:
-

állandá sátton Ozetn,

.

városi használat (pl. taxi, ntentőatató stb.).
-rövid úttzakaszok gyakori rtsegtétele Itideg motorral, alacsony hőmérsékleten,
— hosszabb tartózkodás:
-

akkor a kedveme nyezen tgéaybe vehet a fentebb loin feliételek mellen egy caerearmót a
tssegteibásodie ltatyuzinéa, Ian els,’dtlásoláss vett igénybe, vegyi lakhelyén, vagyszúti
cél tsrlyszteéaa, las folytatta sz utazást.

-meleg égltajlatú erszágokbsn ahol a ltátnérséklct gyakran meglseladja 30°C-t,
- Isideg églaajlarú országokban, sisal a hőmérséklet gyakraet ‘IS °C alá süllyed,
-

‘

gápjünnűvakre, laxt-vállslatok gépjánnüveire, a rövid időszakolos autót kölotönző
cégek gépjárművciro ér ugy-fcleikrc, valamint a eétitéskőletes személyszáltltásra.

Ön köteles a külső okokb6l felmerttlő negbibásodásokar sz ellenőrzó vizsgálatok
idöpontjálöl száesaitoet 2 hónapon belül sz Automobiles PEUGEOT által meghatározott
nomsák betartásával, saját költségen megjavtnatni. Ajavtiási osasakálatok elvégeését a
‘szeMú&’yv”-ben kell igazolni ajavitána végaő szerviz nevének-, ajavilás
dátumának, a gépjármű kilométerülásána]’, és a leiőzetert számla számának

-

.

ASStSTANCE szolgátmamáe nem vonatkozik a mentőautöksa, Orvosi Ogyeleli

C. Korlátok- nienteaaégets
Amennyiben ssnegttibásodás snágsznapjavitlmató. sz Ogyí’éljogosult ajavitáaibeszitlltás
igénybevétet~re, ér thIrsts sz esetben attn veleetók igénybe a fentebb leirt

poros levegőn,
olyan országokban ahol a PEUGEOT ajánlásainak nem megfelelő

Uzetnanyagolcat forgalsstaznak,
1,61 IlDi (110 LE) tiptrsú motorral rendelkező gépjánnü, amennyiben havcrtta
legtalább4 000 lost-t tesznek megvele,
-1.61 HOt 90 motorral szemit Expert madellelosél gyakori autópátya-itasználat ás
nagy tcrlrelás esetén.

szolgáltatások. Az étkezés-, telefon-, üzemanyag-, aulópálysdij ás parkolási költségeket
seen a gyárt6, acts a PEUGEOT Hungária Kit. nem tériti meg. Az igénybe veti
szotgátantások költségeinek nsegtéritése a PEUGEOT tnárkaszen-iz Isálózat cores
tevékenysége feljogositntt tesgjásöt kárltelő, a szálloda, a vasúti vagy repOlőgép.

-

sncnetjegyek eredeti sziimntái ellenében s fenti feltételek mellett.
Ezen tciviíl settstnityrn, a kedvezmánytzetsek által igénybe von, do a fentiekben közölt
feltételek által kizén szotgáttasáeha nets lehet heszámtaani a garsnciában szereplő, de
igénybe stem vett szolgáltatásokat.

A PEUGEOT által javasolt karbantastisi terv betartása a garancia teljes időtarlasna
alatt, valamint a szolgáltatási szerződéssal rendelkező gépkocsik esetében kötelező.
9. KIEGÉSZÍTÉS A SZERZŐDÉSES OARÁNCIÁIIOZ (PEUGEOT ASSISTANCE)
Jelen dokumentum kiegésziti a PEUGEOT szerződéses garanciát. Ez a Idegészités
melyet a PEUGEOT Hungária KR. a gyártó képviselójekánt nyújt - kizár’lag a

-

Az ÚJGÉPJÁRMŰ MEGRENDELÖT, sz ÁLTALÁNOS SZERZÓDÉSES FELTÉTELEKET,
illetve s JŐTÁLLÁSI I’ELTÉTELEKET kázhaez kaptam, ezeketáeotvastam, megérlettein,
tedonsásul vettem, és ismitst nksrstommal megegyezőt Itleen alá.

Magyarországon újként forgalomba helyezett, a szerződéses garancia halálya alá
tartozó gépjásmnűvekre vonatkozik.
A Magyarországon forgalomba helyezett gápjánsmü üzamképtetenaégc esetén,
anmcnssy’iben a gépjármű sz Európai Unió tagállamai, valamint sz Ázomi-szigelok,
Madeira, Asidorre, Horvátország, Gibmllir, Izland, Lieclttenslein, Macedónia, Monaco,
Norvágla, San Majino, vagy Svájc temitlelán közlekedelt, a gépjármű Isaaználói
jogosttlsate a szetzódéses garsaciában hen javitási/beszállitási szolgáltatáuon kIvetI

Dátum: SZOLNOK, 2015-08-10

C)

egyéb kiegészitő szállieáai és szállás szolgstltatáara is. oly módon, bogy felltivják a
PEUGEOT ASSISTANCE-t (nonstap szolgáltatás) a (36) K0-M-24-24-es zöldazámon,
vagykül~ldrőt a (36) 1-4 110724 tetet’onszáenon, vagy úgy. ltogy a PEUSEOT
kereskedelmi hitózatltoz tartozó legközelebbi, erre a tevékenysége-e fttjogositott
azervizt megkeresik.
A- Kedvtztnényezettete
A PEUGEOT ASSISTANCE kodvezmérayczettjc a szerződéses garancia hatálya alá
tartozó PEUGEOT gépjármű vezetője, de a kedvezmény kitesjcd legfeljebb a gápjánnfs

Vevő
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