Tájékoztató és
Általános Szerződési Feltételek
Audi CarLife Plus

Tisztelt Ügyfelünk!
Üdvözöljük Önt, mint a cégünk által az Ön gépkocsijához nyújtott
szervizszolgáltatás kedvezményezettjét. Az általunk képviselt márkák
kiváló minősége és szervizhálózatunk biztos háttere lehetővé tette, hogy
ezt a teljes körű szervizszolgáltatást kidolgozzuk ügyfeleink számára.
Meggyőződésünk, hogy jól választott és őszintén reméljük, hogy gép
kocsijában használata során sok öröme telik majd. Az Audi CarLife
Plus szolgáltatásunkkal biztosítjuk Önnek, hogy a jótállás két éve alatt
már megszokott teljes biztonságot a 3. és 4. évben, akár 200.000 km
futásteljesítményig is élvezhesse.
Miközben pedig a szervizválasztáson gondolkodik, ne felejtse a követke
zőket, a márkaszerviz mindig szakszerű, mert a gyári eszközök és infor
mációk birtokában nem kényszerül improvizációra. A márkaszerviz mindig
dokumentál, ezért tevékenysége a munka-, és technológiai lapokon és a
részletes számlán, sőt a gyári rendszereken keresztül is visszakereshető,
ami esetleges későbbi, Audi CarLife Plus keretében végzendő javítás
elbírálását is megkönnyíti.
A márkaszervizben vezetett szervizfüzet jelentős árelőny, hiszen ez az
autó eladásakor több százezer forint többletbevételt jelenthet az Ön
számára. A Márkaszervizekkel biztos a mobilitás, mivel az általuk nyújtott
garancia és assistance szolgáltatás Európa-szerte érvényesíthető.
Az Audi CarLife Plus szolgáltatások érvényesítéséhez bizonyos ten
nivalók Önre is hárulnak. Az általunk kínált lehetőségek igénybevételé
hez, kérjük, figyelmesen olvassa el a tájékoztatónkban leírtakat.
Jó utat és gondtalan autózást kíván Önnek
a Porsche Hungaria Kft.
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Fontos tudnivalók
• Jogosultság
A szolgáltatást az Adatlapon feltüntetett azon gépjármű tulajdo
nos veheti igénybe, aki a gépkocsi javítását és a gyártó Audi AG
által előírt karbantartását mindenkor
• legkésőbb az előírt esedékesség (futásteljesítmény vagy
időpont) elérésekor (LongLife periódusnál a gépkocsi
szervizesedékesség-jelzője szerint),
• eredeti, vagy igazoltan minőségileg egyenértékű
alkatrészekkel,
• a gyártó Audi AG által aktuálisan meghatározott szerviz
berendezések és technológia felhasználásával végezteti el,
továbbá
• a gyártó Audi AG által nyilvánosságra hozott minőségjavító
intézkedésekben megjelölt munkákat a gépkocsin
végrehajtatja.
Fontos, hogy a szerviz választásánál minden esetben - még
a karbantartási-, vagy javítási megbízás megadása előtt - a
szervizt írásban nyilatkoztassa arról, hogy a választott szerviz
rendelkezik-e a fent meghatározott szerviz berendezésekkel,
technológiai ismerettel, képzettséggel, illetve a gépkocsiba
beépítésre kerülő alkatrészek eredetiek, vagy minőségileg
egyenértékűek-e.
Az Audi CarLife Plus szolgáltatás olyan gépkocsi esetén
vehető igénybe, amelyet:

• új autóként a Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
importált Magyarországra,
• a gyártó Audi AG által kiadott, vagy a Szolgáltató által
pótolt szervizfüzettel, továbbá
• érvényes forgalmi engedéllyel rendelkezik.
Kérjük, hogy az Audi CarLife Plus érvényességét igazoló
füzetet, és a szervizfüzetet, továbbá - amennyiben a korábbi
javításokat és karbantartásokat nem Audi márkaszervizben
végeztette - a javításról és a karbantartásról szóló számlákat és
a szerviz fent megadott nyilatkozatát minden autóút alkalmával
tartsa magánál annak érdekében, hogy a márkaszervizben
igazolni tudja az Audi CarLife Plus szolgáltatásra
vonatkozó jogosultságát.
• Az Audi CarLife Plus szolgáltatás
igénybevétele
Amennyiben gépkocsija meghibásodott, és Ön élni kíván az
Audi CarLife Plus szolgáltatással, úgy szíveskedjen a gép
kocsit egy Audi márkaszervizbe bevinni és az Audi CarLife
Plus érvényességét igazoló füzetet, a szervizfüzetet, továbbá amennyiben a korábbi javításokat és karbantartásokat nem Audi
márkaszervizben végeztette - a javításról és a karbantartásról
szóló számlákat és a szerviz előző pontban említett
nyilatkozatát bemutatni.
A meghibásodás elhárítása során szükségessé vált alkatrészjavítás, illetve –csere, anyag és munkadíj költségeit az Audi
CarLife Plus az Általános Szerződési Feltételekben részlete
zett szabályok szerint megtéríti Önnek.

1.	Magyarországon: A térítést általában a márkaszerviz
önállóan bírálja el. Egyes esetekben, például nagyértékű
javítások esetén, a javítás módjának eldöntése érdekében,
a javítás megkezdése előtt elengedhetetlen a Szolgáltató
és a Márkaszerviz egyedi egyeztetése.
2.	Külföldön: A Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. előzetes
hozzájárulása szükséges a költségek átvállalásához, ezért
kérjük, hogy a Tájékoztatóban található Adatlapot és
annak külföldi márkaszervizeknek szóló keretes részét,
minden esetben mutassa meg a külföldi márkaszerviznek!
Külföldi márkaszervizben a javítás költségét általában
a helyszínen ki kell egyenlíteni. Ilyenkor az előzetesen
egyeztetett és elfogadott költségeket az Audi CarLife
Plus utólag téríti meg a gépjármű tulajdonosnak.
• Tulajdonosváltás
Tulajdonosváltás esetén az Audi CarLife Plus az eredeti
feltételekkel tovább él, amennyiben a tájékoztató füzetben
található „Tulajdonosváltozás bejelentése” űrlap kitöltésre és
valamelyik magyarországi Audi márkaszerviznél leadásra kerül
(lásd még Általános Szerződési Feltételek 4. pont).
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Általános szerződési feltételek
• 1. Meghatározások
1.1. E szerződés alkalmazásában:
a) A gépkocsi felszereltsége: A gépkocsi eredeti gyári felszereltsé
géhez tartozó, valamint az utólag beépített olyan alkatrészek,
felszerelések, amelyek a Szolgáltatótól származnak, és Márka
szerviznél kerültek megvásárlásra és/vagy beszerelésre és külön
megjelölésre kerültek jelen Tájékoztató „Adatlap”-jában.
b) Felek: Szolgáltató és Jogosult együttesen.
c) Jogosult: Jelen füzet „Adatlap”-ján és a gépjármű forgalmi engedé
lyében tulajdonosként feltüntetett természetes vagy jogi személy.
d) Márkaszerviz: Az Audi márka hivatalos márkaszerviz hálóza
tának bármely európai tagja.
e) Meghibásodás: A gépkocsi felszereltségének hirtelen, váratlan,
előre nem látható meghibásodása, mely az üzemszerű műkö
dés helyre állításához szükségessé teszi a javítást vagy az
alkatrész cseréjét.
f) Minőségileg egyenértékű alkatrész: az olyan gyártó által
készített pótalkatrész, amelynél az alkatrész gyártója bár
mikor igazolni tudja, hogy az adott pótalkatrész minősége
megfelel a szóban forgó gépjármű gyári összeszereléséhez
jelenleg, vagy korábban használt elemekének.
g) Szolgáltató: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft. (1139
Budapest, Fáy u. 27. Tel: 1/4515-160, Fax: 1/4515-161)

h) Közvetítő: Az a magyarországi márkakereskedő és/vagy
Márkaszerviz, ahol az Audi CarLife Plus szerződést
megkötötték.

• 2. A
 z Audi CarLife Plus
szolgáltatás feltételei
A Szolgáltató megtéríti a gépkocsi felszereltségéhez tartozó
alkatrész javításának, illetve cseréjének anyag- és munkadíj
költségét a 3. pont szerint, az alábbi feltételek együttes
teljesülése esetén:
2.1. A
 gépjárművet Szolgáltató újként importálta
Magyarországra, továbbá érvényes forgalmi engedéllyel
és a gyártó Audi AG által kiadott vagy a Szolgáltató által
pótolt szervizfüzettel rendelkezik.
2.2.	A Jogosult felmutatja az Audi CarLife Plus
érvényességét igazoló füzetet, és a szervizfüzetet.
2.3.	Amennyiben a Jogosult a korábbi javításokat és karban
tartásokat nem Márkaszervizben végeztette, a Jogosult
felmutatja a javításokról és karbantartásokról szóló
számlákat, és a szerviz nyilatkozatát arról, hogy a gyártó
Audi AG által előírt karbantartását mindenkor eredeti,
vagy igazoltan Minőségileg egyenértékű alkatrészekkel,
a gyártó Audi AG által aktuálisan meghatározott szerviz
berendezések és technológia felhasználásával végezte
el, továbbá a gyártó Audi AG által nyilvánosságra hozott
minőségjavító akciókban megjelölt munkálatokat a
gépkocsin végrehajtotta.
2.4.	A Meghibásodást Márkaszerviz hárítja el.

• 3. A
 z Audi CarLife Plus
költségtérítési feltételei
Szolgáltató a Meghibásodás Márkaszervizben elvégeztetett
elhárításának anyag és munkadíj költségét a következők
szerint téríti meg:
3.1.	A költségek számításának alapját a Porsche Hungaria
Kereskedelmi Kft. magyarországi Márkaszerviz
hálózatában, a javítás idején érvényes, ajánlott
alkatrészárak és munkanormák (munkaidők) képezik.
3.2.	A térítés egy évben a fenti módon számított, tényleges
költségeket figyelembe véve nem haladhatja meg
a bruttó 2.500.000 forintot. A teljes javítási költség
és az Audi CarLife Plus által által térített összeg
közötti különbözet megfizetésének kötelezettsége
Jogosultat terheli.
3.3.	A magyarországi Audi CarLife Plus javításoknál
Szolgáltató közvetlenül a Márkaszerviznek fizeti meg
a költségtérítést. Külföldi Márkaszervizben történő
javításnál a javítás költségét általában a helyszínen ki
kell egyenlíteni. Ilyenkor az előzetesen egyeztetett és
elfogadott költségeket a Szolgáltató utólag téríti meg
Jogosultnak. Egyébként külföldön minden esetben
a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges
a költségek átvállalásához.
A hiba okának feltárását célzó szétszerelés költségeit az Audi
CarLife Plus kizárólag akkor fedezi, ha bebizonyosodik, hogy
a jelen szerződés szerinti Meghibásodás történt. Ellenkező
esetben a felmerülő költségek megtérítése Jogosultat terheli.
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• 4. Tulajdonosváltás
A gépjármű eladásakor a szolgáltatás továbbra is igénybe vehető,
amennyiben az új tulajdonos az adásvételt követően 30 munka
napon belül a kitöltött „Tulajdonosváltozás bejelentése” űrlapot
a saját nevére kiállított forgalmi engedély másolatával együtt
átadja valamely magyarországi Márkaszerviznek. Ennek hiányában
a szolgáltatás – az adásvétel napjától számított 30. munkanap
után – automatikusan megszűnik.

• 5. Területi hatály
Az Audi CarLife Plus szolgáltatás Európa legtöbb orszá
gában igénybe vehető, kivételek ez alól a következő országok:
Albánia, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Moldávia, Grúzia,
Oroszország, Örményország, Törökország (ázsiai része), Ukrajna.
Külföldön történt meghibásodás esetén kérjük, vegye figye
lembe a külföldön adódó általános eljárásbeli különbségeket
(lásd: Fontos tudnivalók / Audi CarLife Plus szolgáltatás
igénybevétele 5. oldal).

• 6. Időbeli hatály
Az Audi CarLife Plus szolgáltatás a jármű első forgalomba
helyezésétől számított 3. és 4. évben (a 24–48. hónap között),
és maximum 200.000 km futásteljesítmény eléréséig érvényes.
Azaz a szolgáltatás a füzet első oldalán található „Adatlapon”
rögzített Audi CarLife Plus kezdete időponttól az Audi
CarLife Plus lejárata időpontig vehető igénybe.

• 7. Korlátozások és kizárások
Az Audi CarLife Plus nem érvényesíthető az alábbi
esetekben, illetve nem fedezi a következő költségeket:
7.1. A
 jelen Általános Szerződési Feltételek 3.2. pontjában
rögzített értékhatárokat meghaladó, ill. egyéb költségek
és károk, beleértve a következményi és a nem vagyoni
károkat is.
7.2.	A máshonnan megtérülő költségek, például biztosítási
kártérítések, illetve egyéb visszatérítések.
7.3. A
 jelen Általános Szerződési Feltételek 2. pontjában
felsorolt követelmények teljesítésének hiánya. Így
különösen a gyártó által előírt karbantartások és
beállítások elmulasztására, vagy, ha a Meghibásodás
a javítások (pl. töréskár miatt) gyártói előírásoknak
nem megfelelő alkatrészekkel, - technológiával, szervizberendezéssel történt elvégzésére vezethető
vissza.
7.4.	Azon alkatrészek és részegységek, továbbá az azok
beépítéséből eredő meghibásodások, amelyek nem
a gépjármű eredeti tartozékai és nem kerültek külön
feltüntetésre a Tájékoztató „Adatlap”-jának, „Audi
CarLife Plus szolgáltatásba bevont – nem a gyártó
által beszerelt – Extrafelszerelések” részében.
7.5.	A motor tuningolására, teljesítménynövelésére használt
nem gyári alkatrészek és részegységek, továbbá az azok
beépítéséből eredő meghibásodások.

7.6.	Minden, közúti forgalomban bekövetkezett vagy
egyéb balesetből közvetlenül vagy közvetve következő
meghibásodás.
7.7.	Jég, jégeső, tűz, árvíz, vihar, villámcsapás, felhőszakadás,
földrengés, földmozgás, fagyáskárok, háború,
terrortámadás továbbá minden egyéb elháríthatatlan
külső erő által okozott meghibásodás.
7.8. L
 opással, rongálással, feltöréssel, hatóság általi elszállít
tatással, lefoglalással és egyéb hatósági intézkedéssel
kapcsolatos meghibásodás.
7.9. A
 gépjárműnek a jelen szerződés hatálya alatt bekövetkező,
a nem rendeltetésszerű továbbá a kezelési utasításokkal
ellentétes használatára visszavezethető meghibásodása
(például: nem megfelelő üzemanyag, adalék- és kenőanyag
vagy más folyadékok használata; versenyen vagy kísérleten
történő használat).
7.10.	Természetes kopás következményeként beálló meghibá
sodás (például izzók kiégése, biztosítékok, fékbetétek,
kuplungtárcsa, ékszíjak, szűrők, gumiabroncsok, gyertyák,
ablaktörlők, lengéscsillapítók természetes elhasználódása).
7.11.	A szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott
meghibásodások.
7.12.	A szakszerűtlen javítással, illetve beavatkozással
kiváltott meghibásodások.
7.13.	A kárenyhítési kötelezettség teljesítésének
elmulasztásából eredő további meghibásodások.

• 8. Egyéb rendelkezések
8.1. A
 z Audi CarLife Plus szolgáltatással kapcsolatos
további kérdések, esetleges panaszok tisztázása
érdekében kérjük, forduljon a magyarországi Audi
Márkaszervizek valamelyikéhez.
8.2. A
 jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabá
lyozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelke
zései az irányadók.
8.3. S
 zerződő felek a szerződésből fakadó vitáikat mindenek
előtt békés úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredmény
telensége esetén, a jogvita eldöntésére a felek alávetik
magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizáróla
gos illetékességének. Amennyiben ez a kikötés érvényte
lennek minősülne, úgy a Felek kikötik – hatáskörtől
függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság ill. a Fejér
Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.
8.4. A
 z Audi CarLife Plus szolgáltatás Általános Szolgáltatási
Feltételei megtalálhatók a www.audi.hu honlapon is.
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A haladás technikája www.audi.hu

Kiadó: Porsche Hungaria Kereskedelmi Kft.
Kiadás: 2011. február 1.
A változtatás joga fenntartva.
Az esetlegesen előforduló nyomdai hibákért
felelősséget nem vállalunk.
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