
SZEZONÁLIS 
GUMICSERE
Felkészülni, vigyázz, rajt!



Kerülje el a várakozást!

Javasoljuk, hogy a lízingelt autó használója 
a lehető leghamarabb foglaljon időpontot. 
Ennek oka, hogy a gumis műhelyekben legtöbbször 
sorban állás várható. A Business Lease tapasztalata 
az, hogy a szezon eleje a legzsúfol tabb időszak. 
Ilyenkor az is előfordulhat, hogy már csak a gumi
szezon vége felé lehet időpontot foglalni.

Hol szereltessek?

A lakóhelyhez vagy az autó telephelyéhez leg
közelebb eső szervizpontot érdemes választani. 
Gyakran előfordul területi képviselőkkel vagy 
üzletkötőkkel, hogy a leszerelt gumiszettet 
a szervizből – kívülálló okok miatt – nem tudták a 
megadott időpontra az új szerviz pontra szállítani. 
Mire megérkezett a gumi, addigra az autót használó 
üzletkötő már a következő célállomás felé tartott.

Mivel a lízinget igénybe vevők országszerte igénylik 
a minőségi szolgáltatásainkat, ezért olyan partnerekkel 
dolgozunk együtt, aki országos gumiszervizhálózat tal 
rendelkezik és emellett professzionális szolgáltatásokat 
nyújt. Ez fő szempont a partnerek kiválasztása során. 
A folyamatos, magas szintű szolgáltatás érdekében 
rendszeresen ellenőrizzük a műhelyek munkáját.

A gumiszezon kezdetéről minden szezon előtt emailen 
és smsben értesítjük a flottavezetőket és autóhasználókat. 
A köztes időszak alatt is megfeszített munka folyik a 
szervizekben, hogy felkészül  jenek az autóhasználók 
folyamatos mobilitásának biztosí tására. Az átszerelések 
között a műhelyek az ügyfelek gumiabroncsait rendszám 
alapján, szabályos körülmények között tárolják.

Ügyfeleinknek csak pár 
dologra kell figyelniük, ha eljön 

a szezonális gumicsere ideje. 

Időnként jó benézni a kulisszák mögé és 
látni, hogy a Business Lease mindent 
megtesz az ügyfeleiért.

Azt a gumis partnert válassza, amely az autó 
telephelye vagy az autót használó munkatárs 
lakóhelyéhez a legközelebb található!

JÓTANÁCS:

Foglalja le a kerékcsere időpontját, amilyen 
hamar csak lehet!

JÓTANÁCS:



A szervizben

Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy a gumicse
réhez vigye magával a kerékőrt, kerékcsavarokat, 
dísztárcsákat (természetesen, ha vannak). Ezeket 
a gumis partnerek nem tárolják, tehát az ügyfélnél 
vannak.

Ha nincs meg a kerékőr, akkor nem tudják a gumi sok 
levenni a kereket. Ha nincsenek meg a más méretű 
kerékcsavarok, azt esetleg még tudják pótólni.

Teendők a szervizben

A gumiszervizben járva, érdemes pár dolgot meg
csinálnia. Az egyik, hogy kérje meg a gumis szak
embert, hogy vizsgálja át a leszerelt és a felszere
lésre váró gumiabroncsokat, a munkalapon pedig 
tüntesse fel, hogy milyen hibákat talált és hány 
milliméter a gumik profilmélysége. Ezek után a 
mun kalapot írja alá.

A technika fejlődésével az autók egyre magasabb 
igényeket elégítenek ki, ám egyvalami nem változik: 
az egyik kulcsszerep továbbra is a gumiabroncsoké. 
Az abroncs az összekötő kapocs az úttest és gép
kocsi között. A gumiabroncsok feladata nemcsak a 
tapadás biztosítása; az autó viselkedését befolyásoló 
erők útfelületre való átviteléért is felelősek. Rajtuk 
keresztül érvényesül a sofőr és az autó tudása.

Az abroncsok négy tenyérnyi 
felületén keresztül történik az autó 
kormányzása, a hajtóerő átvitele a 
talajra, és ez a felület vesz részt 
az autó megállításában is.
 
Közlekedésbiztonsági szempontból 
kulcsfontosságú a gumiabroncsok 
szerepe!

A gumik szemrevételezését 
nem lehet eleget hangsúlyozni.

Kérje meg a cserét végző szakembert, hogy 
nézze át a gumiabroncsokat. A profilmély séget 
és a talált sérüléseket vezettesse fel a munka
lapra, utána pedig írja alá a munka lapot! 

JÓTANÁCS:



Ötlet a költségek csökkentésért

A Business Lease odafigyel az ügyfelei biztonságára, 
céljaink között az is szerepel, hogy a lízingelés költ
ségei a lehető legkisebbek legyenek. Fontos adat, 
hogy 10 ezer kilométerenként meg kell cserélni a 
gumiabroncsok pozícióját az autón. Ennek az az 
oka, hogy ha megcserélik őket, akkor egyenletesen 
fognak kopni, azaz tovább lehet használni azokat. 
Így egy kis odafigyeléssel, le lehet csökkenteni 
a költségeket. 

Sérült az abroncs? Cseréltesse ki!

A gumicsere az ideális időpont arra, hogy mindkét 
gumigarnitúrát átnézesse és ilyen módon jobban 
odafigyeljen a biztonságra. Ha időnként szemre
vételezi az autóját, akkor csak a gumiknak a külső 
oldalát és a futófelületét láthatja.
 
Leszerelt állapotban észre lehet venni a gumi belső 
oldalán lévő dudort, a szálszakadást, a futófelület 
hibáit, furcsa kopását és a sérüléseit is.
 
Gumicserekor a szerelő – a szakmai tapasztalata 
miatt – olyan sérüléseket is észrevehet az abron
cson, ami felett a témában nem jártas autós 
könnyedén átsiklik. 
 

Ezt a gumiszervizek munkatársai tudják, és 
el is végzik, de azért kérdezzen rá a gumik 
átforgatására. 

JÓTANÁCS:

Ha sérülést talál az abroncson, akkor azonnal 
cseréltesse ki! 

JÓTANÁCS:

Ha telephelyet vált vagy megváltozik az elér
hetősége (email, telefon), kérjük, értesítse a 
Business Leaset, hogy a szezonális gumicseréről 
időben értesíthessük Önt!

FONTOS:



Felkészülni  
a váratlanra

Ez a hitvallása sok olyan szakmának, ahol a rossz 
döntések komoly következményekkel járhatnak, 
például emberélet múlhat rajta. Ilyen maga az autó
vezetés is. Az alapelv az, hogy amire felkészülnek, 
az elviekben nem történik meg. Ha pedig igen, 
akkor kevésbé lesz váratlan a hatása. 

A Business Lease Hungary és a Drivingcamp 
Hungary a céges autók káreseményeit alapul 
véve dolgozta ki a moduláris rendszerű 
KOMPAKT vezetéstechnikai tréninget.

A gyakorlat során a magyarországi cégautóknál 
leggyakrabban előforduló balesetek megelőzését 
gyakoroljuk. A képzés segítségével megismerjük 
a mindennapi életben hasznos és alkalmazható 
speciális vezetéstechnikát, amivel megelőzhetők 
a veszélyhelyzetek.

A tréningek felkészítik arra a sofőrt, hogy ha vezetés 
közben vészhelyzet adódik, akkor ne pánikoljon, 
hanem a felmerülő helyzetet ügyesen oldja meg. 
Így védve önmaga, utastársai és mások testi épségét.

Az időnként elvégzett vezetéstechnikai tréning, 
az egyik legjobban megtérülő befektetés. Az autót 
vezető munkatárs ilyen tárgyú képzése sokszorosan 
megtérülő költség. Ez a csökkenő számú balesetben 
jelentkezik. És a pótolhatatlan ember életről akkor 
nem is beszéltünk. 

JELENTKEZÉS 
A TRÉNINGRE

https://www.businesslease.hu/vezetestechnikai-training/

