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ABRONCS KERESKEDŐHÁZ  
 

Internetes bejelentkezési rendszer 
 
 
 
 
A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, keresse fel az Abroncs Kereskedőház Gumicsere Online 

bejelentkezési felületét a www.flottagumiszerviz.hu weboldalon keresztül!  

 

 

Az alábbi tájékoztató segítséget nyújt a rendszerbe történő bejelentkezéshez és időpont foglaláshoz.  
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Az Abroncs Kereskedőház telephelyeire és a vidéki szervizhálózatba 

történő Internetes bejelentkezés leírása szezonális cseréhez. 

 

A nap 24 órájában lefoglalhatja az Önnek megfelelő időpontot. 

 

 

Gépelje be a böngészőjébe a következő címet: http://www.flottagumiszerviz.hu 

Kattintson a „Bejelentkezés szerelésre” linkre 
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Írja be a gépkocsija rendszámát (nagybetűvel, kötőjellel!) és az Ön valós e-mail címét (ide érkezik 

az időpont foglalás visszaigazolása) 

 

 

Válassza ki, budapesti vagy vidéki szervizünkbe kíván bejelentkezni. 

Amennyiben az Abroncs Kereskedőháznál tárolt kerekei a cseréhez szükséges (4db) megfelelő 

állapotban vannak, megjelenik az időpont választó oldal.(vidéki szerelési igény esetén először a 

szervizválasztó menü jelenik meg, ahol legördülő menü segítségével választhatja ki az Önhöz 

legközelebbi várost és szervizt.)  

 

Nyomja meg az igény felírása gombot! 

Válassza ki az Önnek megfelelő napot, és azon belül kattintson az Önnek megfelelő időpontra. Ha 

szabad jelzés átvált az Ön rendszámára, nyomja meg a véglegesítés gombot. 

Szerződéstől függően lehetőség nyílik sofőrszolgálat igénybe vételére a szezonális cseréhez a 

budapesti agglomerációból! 
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Nyomtassa ki az e-mailben kapott visszaigazolást, írja be a naptárába az időpontot és dőljön hátra! 

 

Fontos! A bejelentkezési időpont előtt 24 órával a bejelentkezést törölheti, amennyiben azt nem törli, 

és nem jelenik meg a szervizben meghiúsulási díj kerül felszámításra! 

 

 

 TOVÁBBI TUDNIVALÓK 

Az első alkalommal, amikor bejelentkezést készít, kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót a 
program működéséről: 

Bejelentkezés 

A bejelentkezéshez szükséges, hogy az adott rendszámhoz tartozó kerék 

garnitúra az őrzési adatbázisunkban szerepeljen, és mind a 4 kerékhelyen lévő 

abroncsok, ill. keréktárcsák jó állapotban legyenek!. Szükséges továbbá, hogy a 

kerekeket valamelyik raktárunkban tároljuk.  
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Amennyiben a feltételeknek megfelel, be tud lépni a programba. Ha nem felel meg valamelyik 

feltételnek, kérjük, hívja a flotta-koordinátorunkat Nagy Enikő a (06-1) 371-33-453-es számon. 

 

Belépéskor meg kell adni a RENDSZÁMOT (ABC-123 formátumban) és azt a valós e-

mail címet, ahova a visszaigazolást küldhetjük. Válassza ki, melyik budapesti vagy 

vidéki szervizünkbe kíván bejelentkezni. Nyomja meg a „belépés” gombot. 

 

Ezt követően a program megvizsgálja, hogy jogosult-e bejelentkezést készíteni: 

- szerződéssel rendelkező partnere-e az Abroncs Kereskedőháznak 

- legalább 4 darab, a szezonális cserének megfelelő mintázatú kereket vagy gumit 

őrzünk-e valamelyik telepünkön. 

 

Használat: Kattintson a szabad jelzésű időpontok közül arra, amely időpont Önnek 

megfelel, és a program kiírja az Ön rendszámát a kért időponthoz. Ha még 

egyszer rákattint vagy másik szabad jelzésre kattint, az előző választás törlődik. 

Ily módon törölheti bejelentkezését, vagy egy másik szabad időpontra kattintva 

módosíthatja igényét. 

A bal oldali naptár segítségével kiválaszthatja a kívánt napot, de győződjön meg arról, hogy az időpont 

táblázat a megfelelő napon áll a táblázat felett lévő dátum mező segítségével. Figyelem! Aznapra nem 

készíthető bejelentkezés! (Vidéki szerelések esetén a szállítási időt is természetesen figyelembe 

vesszük!) Miután kiválasztotta az időpontot, NYOMJA MEG A VÉGLEGESÍTÉS gombot. (baloldalon, 

alul)  

AZ IDŐPONT KIVÁLASZTÁSA UTÁN 15 MÁSODPERC ÁLL RENDELKEZÉSÉRE, 

HOGY AZ IDŐPONTOT VÉGLEGESÍTSE! AMENNYIBEN EZIDŐ ALATT NEM TESZI 

MEG, ÚJRA KI KELL VÁLASZTANI EGY IDŐPONTOT.  
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Amennyiben szerződése lehetővé teszi, hogy a szezonális cseréhez 

sofőrszolgálatot igénybe vehessen, megjelenik a sofőrigény bejelentő ablak, 

ahol kérjük megadni a cég nevét és címét (mely céget kell megtalálnia a 

sofőrnek), a gépkocsi használó nevét és telefonszámát (akinél a kulcs és a 

forgalmi átvehető), majd megnyomni a Mentés gombot! Amennyiben jogosult a 

szolgáltatásra, de nem kíván élni vele, nyomja meg a Törlés gombot.  

 

Érdemes tudni! 

• A lefoglalt időpontról e-mailben visszaigazolást küldünk. Amennyiben a visszaigazolást nem 

kapja meg, kérjük, hívja asszisztenseinket a +36 371 3350-es telefonszámon.  

• Amennyiben törölni kívánja az időpontfoglalást, azt a webes felületen, 1 nappal a kért időpont 

előtt megteheti, ha újra belépve a lefoglalt időpontra kattint. 

• Ha 5 alkalommal megváltoztatja az időpontot, a rendszer kitiltja. A tiltást csak a flotta-

koordinátorok oldhatják fel. 

• Kérjük, az Ön által kiválasztott időpontot öt perccel megelőzően jelentkezzen azon a 

telephelyünkön, amelyre a bejelentkezést készítette!  

• Kérjük továbbá, hogy a kerekeihez esetlegesen szükséges, Önnél tárolt kerékcsavarjait, alufelni 

kupakot, továbbá a kerékőrét feltétlenül hozza magával! 

 

 

Amennyiben jelenleg nincs lehetősége Internet bejelentkezésre, de az Ön számára is fontos, 

hogy egyeztetett időpontban, gyorsan el tudjuk végezni gépkocsiján a szezonális gumi/kerék 

cserét, a szezon időszakában hívja a központi +36 371 3350 telefonszámot! Ezt a számot 

tárcsázva a munkatársaink a fentiekben megadott Internet felületen jelölik meg az Önnel 

egyeztetett időpontot!  

Segítségét köszönjük! 


