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1 CONTISAFE TRUCK SZOLGÁLTATÁS JOGI ALAPJA 
 

A ContiSafe Truck a Continental Hungaria Kft. szolgáltatása a magyar gumiabroncs kiskeres-

kedelmi piacon. Magyarország területén a szolgáltatás értékesítésére kizárólag az Continental 

Hungaria Kft.-vel szerződéses viszonyban álló és kijelölt kereskedelmi egységek jogosultak. A 

ContiSafe Truck szolgáltatás nyújtására a Continental Hungaria Kft. partnerein kívül más nem 

jogosult, továbbértékesítése nem megengedett. A ContiSafe Truck szolgáltatásra semmilyen 

más konkrét vagy hallgatólagos feltétel vagy garancia nem vonatkozik (kivéve a törvénybe 

foglalt jogokat, amelyek nem zárhatók ki). A ContiSafe Truck szolgáltatást kizárólag a jelen 

dokumentumban leírtak szerint biztosítjuk, és nem használható fel semmiféle más forrás a 

szolgáltatások ettől eltérő értelmezésére.  

2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

2.1 Az üzletszabályzat hatálya 
 

A jelen üzletszabályzat időbeli hatálya 2017. szeptember 26-tól annak visszavonásáig áll fenn. 

Jelen üzletszabályzat az Continental Hungaria Kft. szellemi tulajdona, bármiféle másolása, en-

gedély nélküli felhasználása, átvétele az Continental Hungaria Kft. előzetes hozzájárulása nélkül 

tilos. Ezzel minden korábbi ContiSafe Truck szabályzat érvényét veszti. Az Continental Hun-

garia Kft. fenntartja a jogot - előzetes értesítést követően - az üzletszabályzat módosítására, 

felfüggesztésére vagy visszavonására indoklás nélkül. A jelen üzletszabályzat hatálya Magyaror-

szág területén belül kiterjed a partnerek székhelyére, fióktelepére, weboldalára, működési 

területére. 

2.2 Általános feltételek 
 

ContiSafe Truck szolgáltatás adható annak a vásárlónak, aki valamely partnernél történő vá-

sárláskor tengelyenként (kormányzott, vagy húzó, vagy pótkocsi pozíciókban) legalább két 

darab tehergépkocsi-gumiabroncsot vásárol Continental, Semperit, Uniroyal és Barum 

márkákból – és az ajánlott fogyasztói árat a partner felé megfizeti, valamint negyedévente 

abroncsellenőrzés céljából felkeresi a szerződött szerviz partnert. Megengedett tengelyenként 

egy darab abroncsra is a garancia megvásárlása pótlásként, amennyiben az adott tengelyre 

korábban már történt ContiSafe Truck kiterjesztett garancia rögzítése és annak keretében 

valamelyik abroncs leszerelésre kerül, és új abroncs kerül a helyére. A pótlást végző és az új 

garanciát rögzítő szerviz jogosult eldönteni, hogy a pótlás nem okozhat-e a használat során 
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műszaki problémákat (pl. a túl nagy profilmélység eltérés miatt). Eltérő mintázatú és gyártmá-

nyú abroncsok azonos tengelyre szerelése a ContiSafe Truck garanciával rendelkező abron-

csok esetében nem megengedett. 

2.3 A szolgáltatásban részesíthető abroncsok: 
 

• 19,5”és a 22,5” átmérőjű Continental, Semperit, Barum és Uniroyal márkájú teher-gu-

miabroncsok 

2.4 A ContiSafe Truck szolgáltatási köre 
 

A ContiSafe Truck szolgáltatás az alábbi - rendeltetésszerű használat során keletkező - külső 

sérülésekből származó károk esetén nyújt a törvény által előírt kötelező gyártói garancia ke-

retében megtérített eseteken kívül is védelmet: 

 

• defekt (a futófelületen keletkezett szúrt / vágott sérülés) 

• külső mechanikai sérülés által az oldalfalon okozott károsodás (szövetszál-szakadás, du-

dor, „padkázás”, „kátyúkár”, szúrt / vágott sérülés), 

• szándékos rongálás (rendőrségen tett feljelentés igazolása szükséges). 

2.5 ContiSafe Truck szolgáltatásból kizárt károk 

 

Minden, a nem rendeltetésszerű használatból vagy a jármű nem megfelelő üzemi állapotából 

eredeztethető olyan elváltozások, amelyek az abroncs további rendeltetésszerű és biztonsá-

gos használatát nem teszik lehetővé, nem tartoznak a ContiSafe Truck hatálya alá: 

 

• nem a járműgyártói előírások által engedélyezett paraméterekkel rendelkező abroncs 

(abroncsméret, sebességi-, terhelési index nem megfelelő) alkalmazása, 

• megfékezett abroncsok, 

• túlterhelés miatti sérülés, 

• keréktárcsa-, vagy szelephibából eredő levegővesztés miatti gyaloglás, 

• nem megfelelő légnyomás miatti rendellenes kopás, 

• járműmechanikai-, futómű beállítási hibák okozta féloldalas kopások, és/vagy sérülések 

• fűrészfogas kopás  

• szakszerűtlen szerelésből eredő meghibásodások: peremszakadás, peremsérülés; nem 

megfelelő szelep beépítése, 

• szerkezeti elváltozással nem járó felületi sérülés (kicsípődés) 
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• egyéb, nem az abroncs használatából eredő károk (pl. tűzkár, vízkár, vis maior, nem 

szándékos rongálás, más gépjármű okozta sérülés, stb.) 

 

FIGYELEM! A ContiSafe Truck szolgáltatás fedezeti körébe nem tartoznak az anyag- és 

gyártási hibákból eredő meghibásodások, sem a gumiabroncs által más vagyontárgyban oko-

zott károk. Ezek a gyártó hivatalos képviseletének (Continental Hungaria Kft.) jogkörébe tar-

toznak. 

 

A ContiSafe Truck garancia szolgáltatás érvényessége az adott abroncs szakszerű javítása ese-

tén megmarad, annak futamideje nem változik. Abroncsjavítás jelen üzletszabályzat 3.2 pont-

jában leírtak szerint végezhető el. 

2.6 A ContiSafe Truck információ hozzáférés 
 

A ContiSafe Truck szolgáltatásra a jogosultságot a felszereléskor a szervizben kapott garan-

cialap valamint a contisafetruck.hu weboldalon az internetes adatbázisban tárolt adat igazolja. 

A garancialapot a szerviz az online adatbázisból az értékesítéskor köteles kinyomtatni és a 

vevő részére egy példányt átadni. A garancialap adattartalmának megfelelőségét, különös te-

kintettel a jármű rendszámára és az abroncs gyári számára vonatkozóan, a vevő/felhasználó a 

lap aláírásával igazolja a szerviz felé. A garancialap később is bármikor kinyomtatható, a re-

gisztrációs/nyilvántartó rendszer az adott rendszámra történt értékesítést örökre eltárolja. A 

nyilvántartó rendszert biztosító contisafetruck.hu weboldal üzemeltetője a Continental Hunga-

ria Kft. 

A ContiSafe Truck garanciát megvásárló felhasználók az érvényes garanciák listáját bármikor 

kérhetik akár elektronikus vagy nyomtatott formában a kijelölt kapcsolattartótól. Az aktuális 

kapcsolattartási adatok mindenkor megtalálhatók a contisafetruck.hu weboldalon az impresz-

szumban. 

2.7 A ContiSafe Truck szolgáltatás időtartama 
 

A szolgáltatás időtartama a felszerelés és az online regisztráció megtörténtének dátumától 

számított 2 év, vagy 3,9 mm-es profilmélység elérése az abroncson. 

3 A CONTISAFE TRUCK SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 
 

A vásárló akkor részesülhet kárrendezésben, ha rendelkezik ContiSafe Truck garanciális lappal 

és/vagy szerepel az online regisztrációs adatbázisban és bármelyik szerződött partnerünket 

felkeresi negyedéves abroncs ellenőrzésre. 
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Az abroncsellenőrzés során a szolgáltató szervizpartner köteles ellenőrizni az adott abroncs-

hoz és járműtípushoz a megfelelő légnyomást, a profilmélységet, amelyeket rögzít a contisafet-

ruck.hu weboldalon az online nyilvántartó rendszerben. A negyedéves abroncsellenőrzés le-

bonyolítására a felhasználó rendelkezésére áll egy legalább 1 hónapos időablak, amely a Con-

tiSafe Truck garanciával védett abroncs online regisztrációját követő 3 hónap letelte után 

kezdődik. A negyedéves abroncsellenőrzés lebonyolítása elvégezhető és rögzíthető legkoráb-

ban 2 héttel az esedékes ellenőrzés időpontja előtt is. Az online regisztrációs rendszer az 

időpont előtt automatikus üzenetben értesíti a szervizt és a felhasználót, amennyiben a garan-

cia rögzítésekor az adatok megfelelően kerültek bevitelre, különös tekintettel az értesítendő 

fél email címére. Az abroncsellenőrzés elmulasztása a ContiSafe Truck garancia elvesztésével 

jár. 

 

A Continental Hungaria Kft. nem kötelezhető a garanciális igény megtérítésére amennyiben 

az értesítési email cím nem megfelelően szerepel a rendszerben és a felhasználó emiatt nem 

kap automatikus értesítést a következő ellenőrzés időpontjáról. Az abroncsellenőrzési idő-

pontok a kinyomtatott garancialapon is szerepelnek, amelynek pótlását az ügyfél bármikor 

kérheti, illetve a garancia értékesítésekor is megkap. 

 

A garanciális igény benyújtására való jogosultságot az ügyet intéző szervizpartnerünk a garan-

ciális gumiabroncs egyedi azonosító számának (gyári szám) ellenőrzésével tudja igazolni. A 

ContiSafe Truck garancia hatálya alá eső abroncsok értékesítésekor a regisztráció során a 

szerviz rögzíti az online rendszerben a contisafetruck.hu weboldalon minden egyes abroncs 

egyedi azonosító számát, ami az esetleges későbbi kárigénykor egyszerűen beazonosíthatóvá 

teszi a jogosultságot. A felhasználó kötelezettsége tájékozódni arról előzetesen, hogy az általa 

felkeresett partner a Continental Hungária Kft. szerződött partnere és ContiSafe Truck szol-

gáltatás ügyintézésre jogosult. A szerződött partnerek címe, elérhetősége a nap 24 órájában 

elérhető a contisafetruck.hu weboldalon, illetve igény esetén a Continental Hungaria Kft. illeté-

kes kapcsolattartója is tud információt adni telefonon vagy email-en. 

 

A ContiSafe Truck garancia szolgáltatás érvényessége az adott abroncs szakszerű javítása ese-

tén megmarad, annak futamideje nem változik. Abroncsjavítás jelen üzletszabályzat 3.2 pont-

jában leírtak szerint végezhető el. 

 

Amennyiben a vásárló nem szerződött partnert keres fel az abroncs javítása vagy cseréje cél-

jából, az ebből adódó bármilyen költségét Continental Hungaria Kft. megtéríteni nem köteles, 

és a vásárló utólagos ContiSafe Truck kárrendezésre sem jogosult. A Continental Hungaria 
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Kft.-vel érvényes szerződéssel nem rendelkező partner ContiSafe Truck szolgáltatással kap-

csolatos kárrendezés elbírálására, nyújtására, és ebből adódó költségei megtérítésére nem 

jogosult. A ContiSafe Truck szolgáltatás továbbértékesítése nem szerződött partner felé tilos. 

Az abroncs javíthatóságáról a partner dönt a szakmai és biztonsági előírások figyelembevéte-

lével. 

3.1 A ContiSafe Truck garanciális igény bejelentése a partnerhálózatban 
 

A felhasználó a vásárlás helyszínétől függetlenül, bármely kijelölt és érvényes szerződéssel 

rendelkező Continental Hungaria Kft. partnert igénybe veheti a kárrendezés során. A kijelölt 

kereskedők adatai a contisafetruck.hu oldalon megtalálhatók. Vásárló felelőssége, hogy a kár-

rendezés előtt meggyőződik arról, hogy Continental szerződött partnert keres fel. A szerviz 

a garanciális igény bejelentését a contisafetruck.hu weboldalon keresztül tudja elvégezni. 

 

A garanciális ügyintézést ugyanaz a Continental Hungaria Kft. által megbízott szakember végzi, 

mint aki a törvény által előírt kötelező gyártói garancia keretében bejelentett eseteket is ki-

vizsgálja. Az igények elbírálásának határideje megegyezik a jogszabályok által előírt kötelező 

gyártói garanciális igény kivizsgálásának határidejével. 

 

3.2 A ContiSafe Truck ügyintézése javítás esetén 

 

A gumiabroncs sérülését a partner feltárja és az előírásoknak megfelelően megjavíthatja. Javí-

tás csak az alábbi esetekben végzendő: 

 

• ha a sérülés a futófelületen található 

• a szolgáltató képes a javítást szakszerűen, korszerű technológiával elvégezni úgy, hogy 

az abroncs továbbra is rendeltetésszerűen használható legyen 

 

Ezen eseteken kívül további javítások nem megengedettek. Amennyiben az abroncs nem ja-

vítható, a szokásos garanciális ügyintézés lép életbe. Amennyiben a javítás nem a fenti előírá-

sok figyelembevételével történik, a javított abroncsra vonatkozó bármilyen további ContiSafe 

Truck igényt az Continental Hungaria Kft. kizárja. A javítás minőségéért a szolgáltató partner 

vállal felelősséget. A vásárló a javítható abroncs esetén nem kérhet kártérítést. 

 

A javítás költségét a ContiSafe Truck garanciával rendelkező abroncs esetén az első alkalommal 

a Continental Hungaria Kft. állja az alábbiak szerint: 
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• kis javítás esetén 3900,- Ft (nettó); 

• nagy javítás esetén 6100,- Ft (nettó),  

 

összeget térít a javítást végző szolgáltató partner részére, a Continental Hungaria Kft. felé 

kiállított számla alapján. 

 

3.2.1 További javítások ügyintézése 

 

További javítás is lehetséges amennyiben az szakszerű módon elvégezhető az abroncson. 

Amennyiben a partner nem javíthatónak ítél egy abroncsot és garanciális igényt jelent be rá, 

de a Continental Hungaria Kft. által folytatott abroncsvizsgálat során megállapítást nyer, hogy 

az abroncs javítható és a javítás után továbbra is teljes értékűen használható, akkor a javítás a 

következő folyamat szerint történik: 

 

• A javítható abroncsot a Continental Hungária Kft. egy általa kijelölt szerviz partnerhez 

szállíttatja, aki a javítást elvégzi 

• A javítás költségének felét (50%) a Continental Hungaria Kft. tovább számlázza a beje-

lentést végző szolgáltató partner felé 

• A megjavított abroncs visszaszállításra kerül a bejelentő partnerhez 

• A javítás költségei megegyeznek a 3.2 pontban leírt térítési összegekkel 

3.3 A ContiSafe Truck ügyintézése csere esetén 
 

A gumiabroncs sérülése alapján - ha az nem javítható - megengedett tengelyenként egy darab 

abroncsra is a garancia megvásárlása pótlásként, amennyiben az adott tengelyre korábban már 

történt ContiSafe Truck kiterjesztett garancia rögzítése. A javíthatóságot első körben a part-

ner bírálja el, és bizonyos paraméterek esetén (lásd 3.2 pont) csak az abroncs pótlásával biz-

tosítható a szolgáltatás folytatása a teljes tengelyre. 

 

3.3.1 A ContiSafe Truck elszámolás arányai 

 

A ContiSafe Truck visszatérítési arányai kártérítés esetén megegyeznek az egyéb, kötelező 

gyártói garanciális esetekben alkalmazott visszatérítési arányokkal. A garanciális ügyintézés 

menete is megegyezik minden esetben. A sérült abroncs átlagolt maradvány profilmélységét 

legalább 3 ponton szükséges mérni a futófelületi árkokban. A kártérítés számítási alapja a 

Continental Hungaria Kft. ajánlott kiskereskedelmi árlistája, amely az igény bejelentésekor 

érvényben van. 
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3.4 A ContiSafe Truck ügyintézés díja 
 

A ContiSafe Truck ügyintézés önmagában ingyenes. A javítás és csere esetén az abroncs sze-

relési díját (abroncs le- és felszerelése, centrírozása, szelep csere, súly, stb.) a szolgáltatás nem 

tartalmazza, annak költségét (a partner kifüggesztett árlistája szerint) a vásárló tartozik meg-

fizetni. 

3.5 Egyedi esetek szabályozása 
 

A szolgáltatás nyújtása illetve ügyintézése során előforduló, normál üzletmenettől eltérő kér-

désekben az alábbiak az irányadók: 

3.5.1 Kérdéses hiba megállapítás 

 

Ha a partner a javíthatóságot valamely okból nem tudja megállapítani, vagy a vásárló nem 

fogadja el a partner szakvéleményét, a partner jelzi Continental Hungaria Kft. felé a problémát. 

Continental Hungaria ezt követően (garanciális szakértő bevonásával) eljár. A vásárló az eljá-

rás eredményét illetően újabb kifogással már nem élhet. 

 

Elérhetőségek: 

 

Központi iroda: 2040 Budaörs, Edison u. 2.  

E-mail cím:  nora.szabo@conti.de

 

Continental Hungaria Kft. 

Budaörs, 2022.09.01  


