
TYRE LIFE KITERJESZTETT 
CSEREGARANCIA

A TYRE LIFE kiterjesztett 
cseregaranciával nyugodtan 
hátra dőlhet.
Gondját viseljük abroncsainak.

Mit kell tennie ha megsérül abroncsa?
1.  Hozza vissza sérült abroncsát abba a gumiszervizbe, 

ahol vásárolta!
2. Mutassa fel TYRE LIFE kártyáját!
3. Éljen a TYRE LIFE kiterjesztett cseregarancia lehetőségével!

Mi a TYRE LIFE?

Vásároljon egy garnitúra
16 coll feletti Pirelli nyári vagy téli személy 
vagy 
SUV abroncsot,
és kérjen hozzá TYRE LIFE kiterjesztett
cseregaranciát mindössze

1990 Ft-ért!

DEFEKT KÁTYU/PADKA TERMÉSZETI KÁR

TYRE LIFE KITERJESZTETT 
CSEREGARANCIA 

PROGRAM ÁLTALÁNOS 
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A TYRE LIFE kiterjesztett cseregarancia programban (a továbbiakban: TYRE LIFE) részt vehet minden 
magán- és jogi személy. Jogi személyek legfeljebb tíz káresemény erejéig  vehetik igénybe a TYRE LIFE 
szolgáltatást.

2. Vásároljon négy vagy két-két darab azonos méretű Pirelli abroncsot az alábbiak közül. Nyári vagy téli 
abroncsok: 16 coll vagy annál nagyobb átmérőjű, bármilyen mintázatú személy vagy SUV abroncs 
(továbbiakban gumiabroncs).

3. Töltse ki hiánytalanul a regisztrációs adatlapot, és a vásárlást igazoló számla másolatával küldje vissza a 
kereskedőtől kapott válaszborítékban a Pirelli részére a vásárlástól számított 30 (harminc) naptári napon belül.

4. A Pirelli megküldi Önnek a TYRE LIFE kártyáját, amely regisztrációja érvényesítéseként a TYRE LIFE-ban 
való részvételi jogosultságát igazolja. Az Ön TYRE LIFE részvételi jogosultságának kezdete a regisztráció 
időpontjától függetlenül a vásárlás időpontja lesz.

5. A Pirelli gumiabroncsot értékesítő kereskedő a négy, vagy a kettő-kettő abroncs megvásárlásakor össze-
sen 1.990 Ft, azaz ezerkilencszázkilencven forint díjat számláz Önnek, TYRE LIFE cseregarancia programért.

6. TYRE LIFE-ban való részvételi jogosultságával Ön kedvezményes cserelehetőséghez jut, amely a gumiab-
roncsok megvásárlásától számított 2 naptári éven keresztül érvényesíthető. A kedvezményes cserelehetőség 
2 naptári év alatt egy káresemény esetén vehető igénybe és legfeljebb négy darab gumiabroncsra terjed ki, 
amennyiben gumiabroncsa(i) útpadka okozta sérülés, kátyú okozta sérülés, defekt vagy természeti kár miatt 
használhatatlanná váltak. A cserelehetőség nem érvényes rongálás, rendellenes kopások (pl. fűrészfogas-, 
kagylós-, féloldalas kopás, utcai abroncs versenypályán történő használata, stb.) és az ebből adódó zajos 
gördülés, relatív gyors kopás, és a gumiabroncs le- és felszereléséből keletkező károk esetén. A TYRE LIFE 
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 
TYRE LIFE nem tartalmazza a gumiabroncs le és felszerelésével kapcsolatos költségeket, munkadíjakat.

Egy jogi személy legfeljebb 10 (tíz) Pirelli abroncsot ért káreseményt érvényesíthet Pirelli felé az adott 2 nap-
tári év alatt, abban az esetben is, ha esetleg ennél több négy, vagy kétszer kettő megvásárolt Pirelli abroncs 
mellé vásárolt TYRE LIFE kiterjesztett cseregaranciát.

7. A kedvezményes cserelehetőség jogosságát a 6. pontban foglaltak alapján a gumiabroncsot Önnek érté-
kesítő kereskedő állapítja meg.

8. Kedvezményes cserelehetőség érvényesítése esetén Ön kedvezményes áron juthat eredeti vásárlása hely-
színén 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 
nyári abroncs esetén: <3mm 0%;  3mm-3,4mm 25%; 3,5mm-3,9mm 30%, 4mm-4,4mm 40%; 4,5mm-
4,9mm 50%; 5mm-5,4mm 60%; 5,5mm-5,9mm 70%; 6mm-6,4mm 80%; 6,5mm-6,9mm 90%; 7mm-
7,4mm 95%; >=7,5mm 100%, téli abroncs esetén: <4mm 0%; 4mm-4,4mm 30%; 4,5mm-4,9mm 40%; 
5mm-5,4mm 50%, 5,5mm-5,9mm 60%; 6mm-6,4mm 70%; 6,5mm-6,9mm 80%; 7mm-7,4mm 90%; 
>=7,5mm 100%. A kedvezményt a kereskedő az Ön eredeti cserejogosult abroncsa eredeti nettó vételárából 
kalkulálja. (pl. 80%-os kopás esetén a új abroncs vételárának 20%-át fizeti meg a Vásárló)  

9. A mérhető maradvány profilmélységet a kereskedő állapítja meg többpontos mérésekkel, melyet Pirelli 
minden esetben jogosult ellenőrizni. E szakvéleményt Ön köteles saját magára kötelező jelleggel elfogadni.

10. Amennyiben a kereskedő 30 naptári napon belül nem tud az eredeti, cserejogosult abronccsal megegye-
ző mintázatú és méretű csereabroncsot az Ön rendelkezésére bocsátani, úgy köteles két darab,az eredeti, 
cserejogosult abronccsal megegyező méretű, és hasonló kategóriájú csereabroncsot biztosítani Önnek. Eb-
ben az esetben a második abroncsot Ön ingyen kapja.

11. A TYRE LIFE-ban nem vehetnek részt a Pirelli, valamint a TYRE LIFE-ot ajánló gumiszervizek dolgozói, és 
az itt felsoroltak közeli hozzátartozói.  

12. Pirelli fenntartja a jogot, hogy TYRE LIFE általános szerződési feltételeit bármikor egyoldalúan módosítsa. 
Az esetleges TYRE LIFE szerződéses feltétel módosítás nem vonatkozik azokra, akik a módosítás idején már 
rendelkeznek TYRE LIFE részvételi jogosultsággal, egészen addig amíg a 24 hónap, azaz ameddig az adott 
jogosultak a cserekedvezményre jogosító időtartama el nem telik.



A MEGFELELŐ PRÉMIUM 
ABRONCS MINDEN IGÉNYRE

Amikor a teljesítmény a biztonsággal párosul.

A Pirelli világa

A Pirelli abroncsokat elsősorban a kimagasló minőség és a rendkívü-
li teljesítmény jellemzi szerte a világon. A Pirelli által gyártott és for-
galmazott, a gépjármű-gyártókkal közösen kifejlesztett, felsőkategó-
riás abroncsok bármilyen útviszony esetén a lehető legjobb 
teljesítményt biztosítják. 

A 143 éve alapított Pirelli, a világ 5. legnagyobb gumiabroncs gyártó-
jaként folyamatosan feszegeti a technológia, a stílus és a fenntartha-
tóság határait, miközben globális trendeket hoz létre a világ számára. 
A számos innováció, a több mint száz évnyi tapasztalat, valamint az 
autógyártókkal folytatott szoros együttműködés lehetővé teszi, hogy 
a Pirelli aktív szerepet játsszon a jövő autóipari fejlesztéseinek alakí-
tásában.

A gumiabroncsok teljesítményét a biztonság teszi teljessé.
A Pirelli azonban nemcsak a teljesítményre fókuszál, hanem kiemelt 
figyelmet szentel a közlekedésbiztonságnak is. A vállalat fejlesztései 
azt a célt szolgálják, hogy a mindennapi mobilitás még kényelme-
sebb, fenntarthatóbb és biztonságosabb is legyen.
 
A gumiabroncsok optimális profilmélysége legalább 3 mm. Az abron-
csok teljesítménye jelentősen romlik, ha a profilmélység 3 mm alá 
csökken. Nedves úton megnövekszik a féktávolság, megnő az 
aquaplanning kockázata, valamint csökken a vonóerő. Téli gumik 
esetén minimum 4 mm-es profilmélység szükséges*.

Az alábbi adatokat hiánytalanul, nyomtatott, nagy betűvel töltse ki! Minden mező kitöltése kötelező a regiszt-
rációhoz. A megvásárolt gumiabroncsok DOT számának a beazonosításához kérje gumisa segítségét!

REGISZTRÁCIÓS ADATLAP

KONTAKT:  Tel.: 1/382 2373 
E-mail: kontakt@pirelli.com 
www.pirelli.hu

KONTAKT:  Tel.: 1/382 2373 
E-mail: kontakt@pirelli.com 
www.pirelli.hu

Név

Lakcím/Utca/Házszám

Irányítószám/Település

E-Mail

Számlaszám

1. Gumi DOT Száma

2. Gumi DOT Száma

3. Gumi DOT Száma

4. Gumi DOT Száma

Dátum/Aláírás

Gumiszerviz pecsét



Profi lmélység Profi lmélység

Nedves úton fékezés
100 km/h sebességnél

NYÁRI ABRONCSOK
Optimális profi lmélység 3 mm felett
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Havas úton fékezés
50 km/h sebességnél

TÉLI ABRONCSOK
Optimális profi lmélység 4 mm felett
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OPTIMÁLIS PROFILMÉLYSÉG 3MM FELETT

A gumiabroncsok teljesítménye jelentősen romlik,
ha a profi lmélység 3 mm alá csökken:

Hosszabb féktáv nedves úton
Aquaplanning kockázata nagyobb
Kisebb vonóerő

A Pirelli fontos szerepet tölt be több autó- és motorsportban; a For-
mula 1TM mellett további számos pálya és rally bajnokság hivatalos 
gumiabroncs beszállító partnere.

*A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki fel-
tételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítás

 
 Jelen Regisztrációs adatlap aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a fentiekben megadott 
személyes adataimat a Pirelli a TYRE LIFE kiterjesztett cseregarancia program lebonyolítása érdekében 
kezelje, tárolja. Az adatkezelés időtartama megegyezik a Program időtartamával, célja a Programban 
résztvevő jogosult vásárlók adatainak nyilvántartása az „Adatkezelési tájékoztató”-ban foglaltak szerint.

 Kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a Pirelli a megadott e-mail címemen keresztül közvetlen aján-
latokat tegyen számomra, valamint személyes adataimat piackutatási és egyéb marketing célokra 
felhasználja. Tisztában vagyok azzal, hogy kérésemre a Pirelli valamennyi személyes adatomat törli a 
nyilvántartásából. Az adatok megadása önkéntes.

Aláírásommal elfogadom, hogy a TYRE LIFE kiterjesztett cseregarancia program általános szerződési
feltételeit megismertem, azokat elfogadom. Egyetértek adataim feldolgozásával az „Adatkezelési tájé-
koztató”-ban foglaltak szerint.


