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„PEUGEOT FŐNIX” 

KEDVEZMÉNYRENDSZER PEUGEOT 

GÉPJÁRMŰ-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI 

FELTÉTELEK 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES  

DU PROGRAMME 

 « PEUGEOT FŐNIX » POUR LES 

PROPRIÉTAIRES DES VEHICULES 

PEUGEOT 

1. A SZERZŐDÉS CÉLJA  

 

1.1. A „Peugeot Főnix” program lényege, hogy a 

Peugeot gépjármű tulajdonosok (a továbbiakban: 

„Kártyabirtokosok”) a gépjármű életkorától 

függően kedvezményekre jogosultak 

karbantartási, kopó-forgó alkatrészekből és a 

hozzá tartozó munkadíjakból.  

1. OBJET DU CONTRAT  

 

1.1. Le Programme « Peugeot Főnix » permet 

aux propriétaires des véhicules Peugeot (ci-après 

dénommés « Possesseur de carte ») de 

bénéficier des conditions préférentielles sur le 

prix de vente public des pièces de rechange 

d’entretien et d’usure, et sur le taux de main 

d’œuvre de service y référant. 

 

1.2. A Kártyabirtokosok a „Peugeot Főnix” 

program kedvezményeit a programban résztvevő 

Peugeot Márkaszervizekben a mindenkori 

kifüggesztett munkadíj, illetve a mindenkori  

kiskereskedelmi alkatrészárak vonatkozásában 

érvényesíthetik. 

 

1.2. Les remises s’appliquent sur le prix de vente 

public des pièces de rechange et sur le taux de 

main d’œuvre de service affichés par les 

membres du réseau PEUGEOT participants au 

Programme « Peugeot Főnix ».  

 

1.3. A Kártyabirtokosok részére biztosított 

kedvezmények mértéke az alábbi táblázatban 

kerül ismertetésre. 

 

1.3. Les remises accordées aux Possesseurs de 

carte « Peugeot Főnix » figurent dans la grille de 

remises suivante : 

 

Gépjármű életkora 

(1. forgalomba helyezéstől számítva)/ 

Age du véhicule (calculé à partir de la date 

de 1ère mise en circulation) 

Kedvezmény típusa/ 

Type de remise 

Kedvezmény 

minimális mértéke/ 

Remise minimum 

client final 

2. év 

Munkadíj / Taux MO 5,0% 

Alkatrész / PR 5,0% 

Gyári tartozékok / 

Accessoires Peugeot  
5,0% 

3. év 

Munkadíj / Taux MO 15,0% 

Alkatrész / PR 15,0% 

Gyári tartozékok / 

Accessoires Peugeot 
15,0% 

4. év 

Munkadíj / Taux MO 17,5% 

Alkatrész / PR 20,0% 

Gyári tartozékok / 

Accessoires Peugeot 
20,0% 

5. év 

Munkadíj / Taux MO 20,0% 

Alkatrész / PR 25,0% 

Gyári tartozékok / 

Accessoires Peugeot 
25,0% 

6+ év 
Munkadíj / Taux MO 25,0% 

Alkatrész / PR 25,0% 
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Gyári tartozékok / 

Accessoires Peugeot 
25,0% 

 

 

2. Kedvezményezettek köre 

 

2.1. A „Peugeot Főnix” programban résztvevő 

ügyfelek Peugeot Főnix kártyát kapnak, 

amennyiben a regisztrációs lapon regisztrálnak a 

„Peugeot Főnix” programba, hozzájárulnak 

személyes adataik „Peugeot Főnix” programban 

való részvételükkel kapcsolatos kezeléséhez, és 

elfogadják a „Peugeot Főnix” program általános 

szerződési feltételeit.  

 

2. Bénéficiaires 

 

2.1. Les clients participant au programme 

« Peugeot Főnix » possèderont une carte « Peugeot 

Főnix », s’ils s’enregistrent au programme 

« Peugeot Főnix » et s’ils contribuent à la gestion 

de leurs données personelles en relation de leur 

participation au programme « Peugeot Főnix » en 

signant la fiche d’enregistrement et acceptent ainsi 

les conditions générales du programme « Peugeot 

Főnix ». 

 

2.2. A kedvezmények a Kártyabirtokosok által a 

„Peugeot Főnix” program elindítását megelőzően 

vásárolt Peugeot gépjárművek vonatkozásában is 

igénybe vehetőek, amennyiben a gépjármű 

tulajdonosa regisztrált a „Peugeot Főnix” 

programban. A hűségprogram minden 

Magyarországon forgalomba helyezett Peugeot 

típusú gépjárműre vonatkozik.  

Ha egy gépjármű nem Magyarországon került 

először forgalomba helyezésre, akkor is a 

szerződéses jótállás kezdetétől számolandó a 

kedvezményszint, és nem a magyarországi 

forgalomba helyezés dátumától. 

 

2.2. Les remises sont également applicables aux 

véhicules achetés avant le lancement du 

programme « Peugeot Főnix », si le client auquel 

ils appartiennent s’est inscrit au programme 

« Peugeot Főnix ». Le programme de fidélisation 

est applicable à tous les véhicules Peugeot qui ont 

été mis en circulation en Hongrie.  

Si un véhicule n'a pas été mis en circulation en 

Hongrie pour la première fois, dans ce cas, la date 

de début de garantie détermine les niveaux de 

remises à appliquer, et non pas la date de la mise en 

circulation en Hongrie. 

2.3. A „Peugeot Főnix” program keretében 

biztosított díjkedvezmények a biztosító társaságok 

által közvetlenül térített javítások díjára nem 

terjednek ki.   

2.3. En cas de réparation payée par les sociétés 

d’assurance, ces dernières ne bénéficieront pas des 

remises du Programme « Peugeot Főnix ». 

 

 

2.4. A kedvezmények csak térítéses 

munkafolyamatoknál vehetők igénybe, szerződéses 

vagy jogszabályi jótállás keretében történő, 

szavatossági és méltányossági javításokra nem 

vonatkoznak. A kedvezmények csak a 

szervizlátogatás során a résztvevő Peugeot 

Márkaszervizekben vásárolt, a programban szereplő 

alkatrészekre vonatkoznak. Egyéb beszerzési 

forrásból származó, nem a P AUTOMOBIL 

IMPORT Kft.-től vásárolt alkatrészek beépítéséhez 

a munkadíjkedvezmények nem érvényesíthetőek. 

 

2.4. Les remises seront utilisables uniquement pour 

les réparations payantes, donc elles ne seront pas 

applicables en cas d’une réparation qui fait partie 

de la garantie contractuelle, ou de la garantie 

légale, ou d’un geste commercial. Les remises 

concernent uniquement les pièces de rechange 

achetées à un Réparateur Agréé participant dans le 

programme, lors d’une entrée pour réparation, et 

figurantes sur la liste des pièces de rechange 

concernées. Les Possesseurs de carte ne peuvent 

pas bénéficier des remises de taux de main d’œuvre 

en cas du montage des pièces de rechange achetées 

à une source autre que P AUTOMOBIL IMPORT 

Kft.. 

  

2.5. A „Peugeot Főnix” program keretében 

biztosított díjkedvezmények nem vonhatók össze a 

Peugeot Márkaszervizben meghirdetett szerviz és 

alkatrész akciókkal, illetve az egységáras 

szolgáltatásokkal. 

 

2.5. Les remises du programme « Peugeot Főnix » 

ne peuvent pas être cumulées avec d'autres remises 

publiées chez le Réparateur Agréé, y compris 

offres forfaitaires. 
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2.6. A „Peugeot Főnix” program keretében 

biztosított díjkedvezmények nem vonatkoznak a 

hatósági áras szolgáltatásokra. 

 

2.6. Les remises du programme « Peugeot Főnix » 

ne sont pas valides pour les services dont le prix est 

imposé par l’état. 

 

3. A kedvezmények igénybe vételének feltételei 

 

3.1. A „Peugeot Főnix” programban gyári 

tartozékok, karbantartási és kopó-forgó jellegű 

alkatrészek vesznek részt. Csak a programban részt 

vevő gyári tartozékokra és alkatrészekhez tartozó 

munkadíjra vonatkoznak a kedvezmények. A gyári 

tartozék, alkatrész és a munkadíj kedvezmény csak 

együttesen érvényesíthető, külön alkatrész 

vásárlásához nem vehető igénybe. A programban 

résztvevő alkatrészcsaládok gyűjtő 

megnevezéseinek listáját az 1-es számú melléklet 

tartalmazza. A részletes alkatrészlistáról a Peugeot 

Márkaszervizekben kaphatnak felvilágosítást. 

3. Modalités 

 

3.1. Dans le cadre du programme « Peugeot 

Főnix », les pièces de rechange d’entretien et 

d’usure, et les accessoires d’origine Peugeot sont 

bénéficiées. Les remises sur le taux de main 

d’œuvre sont applicables seulement en cas du 

montage des pièces de rechange, et des accessoires 

d’origine Peugeot qui font partie du programme. 

Les remises assurées pour les pièces de rechange, 

pour les accessoires d’origine Peugeot et pour les 

taux de main d’œuvre seront exclusivement 

applicables ensemble, et ne seront pas utilisables 

pour l’achat séparé des pièces de rechange ou des 

accessoires. Les types des pièces de rechange sur 

lesquelles les remises sont applicables se trouvent 

dans l’annexe no. 1. La liste détaillée de ces pièces 

de rechange est consultable chez les Réparateurs 

Agréés Peugeot. 

 

3.2. A „Peugeot Főnix” kártya igénylése internetes 

regisztrációs felületen (www.peugeot.hu/fonix), 
vagy a Peugeot hálózat résztvevő tagjainak 

közvetítésével történik. A „Peugeot Főnix” kártya 

megszerzéséhez szükséges feltételek fennállása 

esetén a P AUTOMOBIL IMPORT Kft. a kártyát a 

regisztráció során megjelölt címre küldi. A kártya 

megszerzéséhez szükséges feltételek a következők:  

kizárólag Peugeot gépjármű tulajdonosok 

regisztrálhatnak; a regisztrációkor a regisztráló 

elfogadja a jelen általános szerződés feltételeket és a 

regisztrációs lapon hozzájárul személyes adatainak 

a „Peugeot Főnix” programban való részvételével 

kapcsolatos kezeléséhez. 

 

3.2. La demande de la carte „Peugeot Főnix” se fera 

via internet  sur le site www.peugeot.hu/fonix ou 

par l’intermédiaire du RA PEUGEOT participant. 

Sous réserve des conditions d’obtention, P 

AUTOMOBIL IMPORT Kft. enverra la carte 

„Peugeot Főnix” à l’adresse communiquée lors de 

l’enregistrement. Les conditions d’obtention sont 

ce qui suivent : uniquement les propriétaires des 

véhicules Peugeot peuvent adhérer au programme ; 

au moment de l’enregistrement, celui qui adhère au 

programme, accepte les conditions du présent 

contrat et contribue à la gestion de ses données 

personelles en relation de sa74444444447 

participation au programme « Peugeot Főnix » en 

signant la fiche d’enregistrement. 

 

3.3. A gépjármű tulajdonosának személyében 

beállott változás esetén a „Peugeot Főnix” program 

által nyújtott kedvezmények átszállnak az új 

tulajdonosra. 

 

3.3. En cas de vente du véhicule, les remises 

assurées par le programme « Peugeot Főnix » 

seront utilisables par le nouveau propriétaire.  

 

3.4.  A „Peugeot Főnix” kártya elvesztése vagy 

megrongálódása esetén a P AUTOMOBIL IMPORT 

Kft. ügyfélszolgálatához kell fordulni. A 

kártyapótlás költsége az igénylőt terheli. 

3.4. En cas de perte ou dommage de la carte 

„Peugeot Főnix”, merci de contacter le 

Responsable Relations Client chez P 

AUTOMOBIL IMPORT Kft. au service clientèle. 

Les coûts de fabrication de la nouvelle carte seront 

à la charge du demandeur. 

 

3.5. A „Peugeot Főnix” program Kártyabirtokosai a 

P AUTOMOBIL IMPORT Kft.-vel nem kerülnek 

közvetlen szerződéses kapcsolatba, tekintettel arra, 

hogy a vevőszolgálati és alkatrész-szolgáltatási 

tevékenységet a márkahálózat „Peugeot Főnix” 

3.5. Les Possesseurs de carte du programme 

« Peugeot Főnix » n’entreront pas en rapport 

contractuel avec P AUTOMOBIL IMPORT Kft., 

étant donné que les prestations de service et de 

fourniture de pièces de rechange seront assurées 

http://www.peugeot.hu/fonix
http://www.peugeot.hu/fonix
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programban részt vevő tagjai biztosítják, és így 

kizárólag őket terheli a Kártyabirtokossal szemben a 

felek között a javítás vonatkozásában létrejött 

vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettség. 

 

par les membres du réseau participants au 

programme « Peugeot Főnix », qui seront seuls 

responsables de l’exécution de leur prestation à 

l’égard du Possesseur de carte émanant du contrat 

de service sur la réparation conclu par les parties.  

 

3.6. A Márkaszervizben elvégzett javításokra és az 

igénybe vett egyéb szolgáltatásokra egyebekben a 

„Peugeot Főnix” programban résztvevő 

Márkaszervizek javításra, illetve az Alkatrész 

forgalmazók alkatrész forgalmazásra vonatkozó 

Általános Szerződési Feltételei az irányadóak.  

 

 

 

3.6. Les Conditions Générales de Réparation de 

chaque Réparateur Agréé et les Conditions 

Générales sur les services divers de Distributeur 

Officiel des Pièces de Rechange seront applicables 

pour les réparations et autres services fournis par le 

Réparateur Agréé / Distributeur Officiel des Pièces 

de Rechange dans le cadre du programme 

« Peugeot Főnix ».   

4. A „Peugeot Főnix” programban részt vevő 

Márkaszervizek 
 

A „Peugeot Főnix” programban résztvevő 

Márkaszervizek listája időről-időre változhat. A 

változások azon a napon lépnek hatályba, amelyen a 

frissített listát a P AUTOMOBIL IMPORT Kft. 

hivatalos honlapján közzéteszik. 

 

4. Membres du réseau PEUGEOT participant 

au Programme « Peugeot Főnix » 

 

La liste des RAs participant au Programme « 

Peugeot Főnix » est susceptible d’être modifiée à 

tout moment. La modification entrera en vigueur 

dès sa publication sur le site de P AUTOMOBIL 

IMPORT Kft. 

 

5. A „Peugeot Főnix” program feltételeinek 

módosítása és megszüntetése  

 

5.1. A P AUTOMOBIL IMPORT Kft. fenntartja a 

jogot arra, hogy a módosítás hatályba lépését két 

hónappal megelőzően, előzetes értesítést követően, 

a „Peugeot Főnix” program feltételeit bármikor 

egyoldalúan módosítsa. Az értesítés a „Peugeot 

Főnix” program honlapján történő kihirdetéssel, 

vagy közvetlenül a kártyabirtokos részére történő, 

postai úton teljesített megkereséssel történhet. 

5. Modification et cessation du programme 

« Peugeot Főnix » 

 

5.1. P AUTOMOBIL IMPORT Kft. se réserve le 

droit de modifier unilatéralement le programme 

« Peugeot Főnix » à n’importe quel moment, en 

ayant informé au préalable les Possesseurs de carte, 

deux mois avant que la modification entre en 

vigueur. Cette information peut être indiquée sur le 

site du programme « Peugeot Főnix » ou peut être 

directement envoyée au Possesseurs de carte par 

poste. 

 

5.2. A „Peugeot Főnix” program a P AUTOMOBIL 

IMPORT Kft. hálózatába tartozó márkaszervizek 

önkéntes részvételére alapozva került kialakításra. A 

„Peugeot Főnix” programot a P AUTOMOBIL 

IMPORT Kft. a Kártyabirtokosok előzetes 

értesítését követően, az értesítést követő két hónapos 

határidő elteltével kártérítési kötelezettség nélkül 

egyoldalúan megszüntetheti. 

 

5.2. Le programme « Peugeot Főnix » est fondé sur 

une base participative volontaire des Réparateurs 

Agréés du réseau P AUTOMOBIL IMPORT Kft. 

peut arrêter le programme « Peugeot Főnix » 

unilatéralement, en ayant informé deux mois avant 

les Possesseurs de carte, et sans indemnités.  

 

6. Jogviták rendezése  

 

A „Peugeot Főnix” kedvezményrendszerrel 

kapcsolatos jogviták eldöntésére a Budai Központi 

Kerületi Bíróság illetve pertárgy értéktől függően a 

Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik 

kizárólagos illetékességgel. 

6. Juridictions compétentes 

 

Concernant le programme « Peugeot Főnix », seuls 

les juridictions du Tribunal Central des 

arrondissements de Buda ou - en fonction de la 

valeur en litige - de la Cour Métropolitaine de 

Székesfehérvár sont compétentes à statuer dans les 

litiges émanant de cet engagement. 
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1. számú melléklet / Annexe no. 1 

„Főnix program alkatrész csoportok” 

 

 

 

Alkatrész csoport megnevezések / 

Types de pièces de rechange 

ABLAK DÍSZ KERÉKAGYCSAPÁGY                                    

ABLAKEMELŐ MECHANIKUS                              KERÉKŐR GARNITÚRA                                  

ABLAKEMELŐ MOTOR                                   KERESZTTARTÓ                                       

ABLAKMOSÓ SZIVATTYÚ                                KIPUFOGÓ CSŐ                                       

ABLAKTÖRLŐ LAPÁT 1X                                KIPUFOGÓ DOB                                       

ABLAKTÖRLŐ MOTOR                                   KIPUFOGÓ DOB (HÁTSÓ)                               

ABLAKTÖRLŐLAPÁT 2X                                 KIPUFOGÓ DOB (KATALIZÁTORRAL)                      

ABS                                                KLÍMAKOMPRESSZOR FELÚJÍTOTT 

ADAGOLÓ DÍZEL ÚJ                                   KLÍMAKONDENZÁTOR                                   

ADAGOLÓ EGYÉB ALK                                  KORMÁNYKERÉK TARTOZÉK                              

AKKUMULÁTOR             KORMÁNYÖSSZEKÖTŐ                                   

ANTENNA                                            KÖDFÉNYSZÓRÓ                                       

ÁTALAKÍTÓ SZETT TGK/SZEMÉLY KÖZÉPSŐ KÖNYÖKTÁMASZ                               

AUTORÁDIÓ                                          KUPLUNG SZERKEZET                                  

BICIKLI TARTÓ                                      KUPLUNG SZETT                                      

CSAPÁGY KUPLUNGKINYOMÓCSAPÁGY                              

CSAPÁGY (FELFÜGGESZTÉS)                            KUPLUNGSZETT (FELÚJÍTOTT) 

CSAPÁGY (HÍD)                                      KUPLUNGTÁRCSA                                      

CSAPÁGY (SEBESSÉGVÁLTÓ)                            KUPLUNGVILLA                                       

CSOMAGTARTÓ ELEM                                   KÜRT                                               

CSOMAGTARTÓ RÚD                                    LAMBDASZONDA KÖRNYEZETVÉDELEM 

CSOMAGTÉR TAKARÓ ELEM                              LÉGSZŰRŐ                                           

CSONKÁLLVÁNY                                       LÉGSZŰRŐ BETÉT                                     

DÍSZÍTŐ SZETT                                      LENDKERÉK ÚJ                                       

DÍSZTÁRCSA TARTOZÉK                                LENGÉSCSILLAPÍTÓ RÖGZÍTŐ SZETT                     

ÉKSZÍJ                                             LENGŐKAR ELSŐ                                      

ELEKTROMOS ABLAKEMELŐ                              LENGŐKAR HÁTSÓ                                     

ELEKTROMOS VEZÉRLŐ EGYSÉG                          MECHANIKUS LOPÁSGÁTLÓ                              

ELHÚZHATÓ TETŐ MOTORTARTÓ                                         

ELSŐ LENGÉSCSILLAPÍTÓ                              MULTIPLEX                                          

ÉRZÉKELŐ (PARKOLÁS)                                MUNKAHENGER SZETT 

FÉK ELEKTROHIDRAULIKUS EGYSÉG MŰSZERFAL                                          

FÉKALKATRÉSZ                                       NAPFÉNYROLÓ                                        

FÉKBETÉT                                           OLAJSZŰRŐ                                          

FÉKBETÉT SZETT                                     OLDALVÉDŐ GUMICSÍK                                 

FÉKCSŐ                                             ÖNTAPADÓ MATRICA                                   

FÉKDOB                                             PEDÁL                                              

FÉKERŐSZABÁLYZÓ                                    POLLENSZŰRŐ 

FÉKJAVÍTÓ KÉSZLET                                  RELÉ (IRÁNYJELZŐ)                                  
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FÉKMUNKAHENGER                                     RÉSZECSKESZŰRŐ CSŐ                                 

FÉKNYEREG FELÚJÍTOTT RÉSZECSKESZŰRŐ EGYÉB                               

FÉKNYEREG ÚJ                                       RIASZTÓ                                            

FÉKPOFA                                            RÖGZÍTŐ PÁNT                                       

FÉKTÁRCSA                                          RUGÓ (HÁTSÓ FELFÜGGESZTÉS)                         

FÉKTÁRCSA CSAP. RUGÓ SZETT 

FÉKTARTÓLEMEZ                                      SÁRVÉDŐ GUMI                                       

FELFÜGGESZTÉS ALKATRÉSZ                            SEBESSÉG KORLÁTOZÓ 

FÉLTENGELY GUMIHARANG SZETT                        SÍTARTÓ                                            

FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                                SPOILER                                            

FOGASLÉC KORMÁNYMŰ ÚJ                              STABILIZÁTOR                                       

FŐFÉKHENGER                                        SZÉLTERELŐ                                         

GÁZOLAJSZŰRŐ                                       SZÍJFESZÍTŐ GÖRGŐ                                  

GÁZOLAJSZŰRŐ BETÉT                                 SZILENTBLOKK                                       

GENERÁTOR SZŐNYEG SZETT                                      

GÖMBCSUKLÓ (FUTÓMŰ)                                TÁMCSAPÁGY (LENGÉSCSILLAPÍTÓ)                      

GÖMBCSUKLÓ (FUTÓMŰ)                                TENGELYCSONK                                       

GYERTYA                                            TENGELYKAPCSOLÓ 

GYERTYAKÁBEL SZETT TETŐCSOMAGTARTÓ                                    

GYUJTÁS KÁBEL (GYERTYA)                            TETŐCSOMAGTARTÓ BOX                                

GYUJTÁS MODUL                                      THERMOSZTÁT                                        

GYÚJTÁSELOSZTÓ TURBÓKOMPRESSZOR FELÚJÍTOTT 

GYÚJTÓTEKERCS                                      TURBÓKOMPRESSZOR ÚJ                                

HANGSZÓRÓ                                          ÜZEMANYAGSZINTJELZŐ                                

HÁTFALAJTÓ SPOILER                                 ÜZEMANYAGSZŰRŐ                                     

HÁTSÓ FÉKJAVÍTÓ SZETT                              VÁKUM DOB (FÉK)                                    

HÁTSÓ LENGÉSCSILLAPÍTÓ                             VÁKUMPUMPA                                         

HÓLÁNC                                             VEZÉRMŰ+VIZPUMPA SZETT 

HŰTŐRADIÁTOR FELÚJÍTOTT VEZÉRMŰLÁNC                                        

HŰTŐRADIÁTOR ÚJ                                    VEZÉRMŰLÁNC FESZÍTŐ                                

INDÍTÓMOTOR FELÚJÍTOTT VEZÉRMŰSZÍJ                                        

INDÍTÓMOTOR ÚJ                                     VEZÉRMŰSZÍJ FESZÍTŐ SZETT                          

IZZÍTÓGYERTYA                                      VÍZPUMPA                                           

IZZÓ KÉSZLET                                       VONÓHOROG                                          

KAPCSOLÓ                                           VONÓHOROG KÁBELKÖTEG 

KERÉKAGY                                           ZAJSZŰRŐ KONDENZÁTOR                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érvényes 2017. május 28.-tól visszavonásig. 

 

 


