AGROGÉP-BIZTOSÍTÁS - MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK
KITERJESZTETT GARANCIA
BIZTOSÍTÁSI
FELTÉTELEK
1. §

A biztosítási szerződésben alkalmazott fogalmak meghatározásai

1.1.

Szerződő A biztosítási szerződés szerződője az a fogyasztónak nem minősülő személy, aki a
biztosítási szerződést a biztosítóval megköti és a biztosítási díj fizetésére kötelezettséget
vállal.

1.2.

Biztosított a biztosítási fedezetbe vont vagyontárgy üzemben tartója.

1.2.

Biztosító az a jogi személy, aki a Szerződő által megfizetett biztosítási díj ellenében a
biztosítási kockázatot viseli és a jelen szerződésben meghatározott biztosítási események
bekövetkezése esetén a jelen szerződés szerinti biztosítási szolgáltatások teljesítésére
kötelezettséget vállal.

1.3.

Mezőgazdasági Gép a Szerződő által, a jelen Szerződés hatálya alatt, valamennyi újonnan
értékesített, érvényes gyártói garanciával rendelkező, jelen szerződés 1 sz. Mellékletében
felsorolt gyártmányú, és típusú gépek, amelyekre vonatkozóan a gyártó által előírt
rendszerességgel folyamatosan vezetett, a gyártó által hitelesített szakszervizek által aláírt,
szervizkönyvvel rendelkeznek, és amelyek a jelen szerződés 3.§-a értelmében biztosított
vagyontárgynak minősülnek.

1.5.

Működési Hiba az előre nem látható, és hirtelen fellépő fizikai sérülés, vagy megsemmisülés,
hibás működés, amely tervezési, összeszerelési, vagy anyaghibára vezethető vissza,
amennyiben a károsodás szemmel láthatóan megállapítható, vagy szakértői eszközökkel
egyértelműen bizonyított.

2. §

A biztosítási szerződés létrejötte, tartama, területi hatálya és megszűnése

2.1.

A szerződés a felek írásbeli megállapodásával jön létre.

2.2.

A 2.1. pont szerint hatályba lépett szerződés alapján a Biztosító kockázatviselése a Szerződő
által a szerződés hatályba lépését követően az első Mezőgazdasági Gép biztosítási
szerződésbe történő bejelentésével veszi kezdetét.

2.3.

A Biztosító kockázatviselésének területi hatálya Magyarország területére terjed ki, melynek
megfelelően a jelen biztosítási szerződés Magyarország területén belül bekövetkezett
biztosítási eseményekre nyújt biztosítási fedezetet.

3. §

A biztosított vagyontárgyak

3.1.

A biztosítási szerződés hatálya azon Mezőgazdasági Gépekre terjed ki, amelyeket a Szerződő
a Biztosító által megkívánt formában, és a jelen Szerződés 10. pontjában előírt adat
tartalommal, biztosítási fedezetbevonás céljából, bejelent a Biztosítónak. Ha a Mezőgazdasági
Gép üzembe helyezésétől számított 10 hónap eltelt, a gépet nem lehet fedezetbe vonni.

3.2.

A 3.1. pont értelmében biztosított Mezőgazdasági Gépek a 4.2. pontban meghatározott
időtartam alatt a jelen szerződés feltételei szerint mindvégig biztosítási védelemben
részesülnek.

4. §

A Biztosító kockázatviselésének kezdete, tartama és megszűnése

4.1.

A Biztosító kockázatviselése az egyes új Mezőgazdasági Gépek esetében a Mezőgazdasági Gép
gyári jótállásának/ garanciájának lejáratát követő napon 0:00 órakor, de nem korábban, mint

az adott Mezőgazdasági Gép biztosítási szerződésbe történő - 3.1. szerinti - bejelentését
követő napon 0:00 órakor veszi kezdetét.
4.2.

A Biztosító kockázatviselésének időtartama az egyes Mezőgazdasági Gépek tekintetében a
biztosítási fedezetigazoláson megjelölt időtartam.

4.3.

A Biztosító abban az esetben viseli jelen szerződés szerint a kockázatot, ha a Szerződő a
kockázatviselés teljes időtartamára előírt biztosítási díjat határidőben megfizeti.

4.4.

Amennyiben a tárgyhónapban bejelentett Mezőgazdasági Gépek teljes időtartamára előírt
biztosítási díjat, annak esedékességétől (5.3. pont) számított 30 napon belül a Szerződő
egyáltalán nem fizeti meg, a Biztosító kockázatviselése tárgyhónapban bejelentett
Mezőgazdasági Gépek tekintetében az esedékességtől számított 30. nap elteltével az
esedékesség idejére visszamenőleg megszűnik (létre nem jött szerződés). Biztosító jogosult a
kárkifizetés összegből a megfelelő díjat levonni azon Mezőgazdasági Gépekre vonatkozó
szerződések esetében, ahol a Szerződő a díjat részére még nem fizette meg.

4.5.

Amennyiben a tárgyhónapban bejelentett Mezőgazdasági Gépek teljes időtartamára előírt
biztosítási díjnak, annak esedékességétől (5.3. pont) számított 30 napon belül a Szerződő csak
egy részét fizeti meg, a Biztosító kockázatviselése a tárgyhónapban biztosítási fedezetbe vont
azon Mezőgazdasági Gépek tekintetében szűnik meg, amelyekre a 5.3. pontban
meghatározott tételes lista adatai alapján a Szerződő nem fizetett díjat. Amennyiben a
Szerződő a 5.4. pontban foglaltak ellenére nem küld a Biztosító részére tételes listát és az
esedékes díjnak a jelen pontban foglaltak szerint csak egy részét fizeti meg, a Biztosító
kockázatviselése a tárgyhónapban bejelentett Mezőgazdasági Gépek tekintetében - változatlan
biztosítási összeggel – a kifizetett díjjal arányos időtartamra marad fenn.

4.6.
A Biztosító kockázatviselése az egyes Mezőgazdasági gépek tekintetében
megszűnik:
4.6.1. a Biztosítási fedezetigazoláson rögzített határozott időtartam lejártával,
az időtartam utolsó napján 24 órakor,
4.6.2. a Biztosítási fedezetigazoláson rögzített teljes
kimerülésével, az utolsó kárkifizetés napján 24 órakor,

kártérítési

limit

4.6.3. díj nemfizetés esetén a díjfizetés esedékességétől számított 30 nap
elteltével a 30. napon 24 órakor a díjesedékességére visszamenő hatállyal,
4.6.4. részleges díjfizetés esetén a díjjal arányos időtartam elteltével, annak utolsó
napján 24 órakor.
5. §

A biztosítási díj

5.1.

A biztosítási díj a Biztosító kockázatviselésének az ellenértéke, melynek megfizetésére a
Szerződő köteles.

5.2.

A Felek rögzítik, hogy a Biztosító alapos okból a Szerződővel történt egyeztetést követően,
vagy a Szerződő díjmódosítási igényére való tekintettel bármikor jogosult a díjkalkulációs
elveket és díjtételeket módosítani azzal, hogy a módosításról annak tervezett bevezetését
megelőzően legalább 30 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni a Szerződőt. A jelen
pont szerinti díjmódosítás kizárólag a jövőre vonatkozhat, a már biztosítási fedezetbe vont
Mezőgazdasági Gépek után megfizetett biztosítási díj utólagos módosítására nem terjed ki.
Amennyiben a Szerződő az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül nem él a 11.3.12.3
pont szerinti jogával, úgy kell tekinteni, hogy a szerződés módosítását elfogadja.

5.3.

A tárgyhónapban tételes listán bejelentett Mezőgazdasági Gépek teljes időtartamára előírt
biztosítási díj egy összegben esedékes, melyet a Szerződő a Biztosító által a kiállított számla
alapján, annak kézhezvételétől számított 14 napon belül köteles átutalni a Biztosító által
meghatározott bankszámlaszámra.
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6. §

A biztosítási esemény és a Biztosító szolgáltatása, önrészesedés

6.1.

A jelen szerződés alkalmazásában biztosítási eseménynek minősül a Mezőgazdasági Gép
Működési Hibája feltéve, hogy
6.1.1.

az adott Mezőgazdasági Gépre vonatkozó kötelező vagy az ennél hosszabb időre
vállalt gyártói jótállás/garancia, az abban foglalt jótállási/garanciális idő leteltére
figyelemmel már nem érvényesíthető, és

6.1.2.

a gyártói jótállás/garancia egyébként kiterjedt volna a Mezőgazdasági Gép
meghibásodására, ha arra a gyártói jótállás/garancia ideje alatt került volna sor. A
jelen szerződés alkalmazásában gyártói jótállás/garancia alatt a gyártó által vállalt olyan
jótállás/garancia értendő, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti kötelező
jótállással teljes mértékben egyenértékű.

6.2.

A Biztosító a 6.1. pont szerinti biztosítási esemény bekövetkezése esetén a biztosítási
szolgáltatási limiteken belül, megtéríti a Mezőgazdasági Gép Működési Hibájának elhárítása
érdekében felmerülő, a biztosítási esemény által közvetlenül érintett, a javításhoz szükséges,
alkatrészek, továbbá segédanyagok és indokolt mértékű kenőanyag pótlás költségeit
(továbbiakban: „Alkatrész Garancia”).

6.3.

A biztosítási szolgáltatási limiteket, önrészeket a jelen szerződéshez csatolt díj-és szolgáltatási
táblázat tartalmazza.

7. §

A biztosítással fedezett javítások kárrendezési folyamata és elszámolása

7.1.

A Szerződő mint szakszerviz a Biztosított által hozzá bejelentett Működési Hibáról amennyiben az a jelen biztosítási szerződés szerint biztosítási eseménynek minősül -, valamint
a várhatóan szükséges csere alkatrészekről és azok várható költségéről telefonon tájékoztatja
a Biztosító által kijelölt kárrendezésért felelős személyt, legkésőbb a hiba bejelentését követő
munkanapon, aki lehetőség szerint azonnal nyilatkozik a kár javításával kapcsolatos előzetes
jóváhagyásáról.

7.2.

A Biztosító nyilvántartó rendszerében rögzíti a kárbejelentést, amelyről a Szerződő a
Biztosítótól elektronikus úton értesítést kap.

7.3.

A Szerződő a javítások megkezdését követően folyamatosan tájékoztatja a Biztosítót a
várhatóan szükséges cserealkatrészek és azok várható költségeinek változásairól. Amennyiben
a javításhoz szükséges összes alkatrész a Szerződő részére ismertté válik, a Szerződő a
Biztosítót elektronikus úton megfelelően tájékoztatja, továbbá a Biztosító részére eljuttatja az
általa használt Alkatrész Megrendelő Lap másolatát.

7.4.

A Szerződő a javítások elvégzését követően elektronikus úton a Biztosító részére eljuttatja az
általa használt Szerviz Munkalap és az alkatrész számlák másolatát, valamint a meghibásodott
alkatrészekről készült fényképeket.

7.5.

A Biztosító a Szerviz Munkalap másolatának beérkezését követően legkésőbb 15 napon belül
jóváhagyja vagy elutasítja a kárt, melyről a Szerződőt a Biztosító elektronikus úton
megfelelően tájékoztatja.

7.6.

A Biztosító szolgáltatására a Biztosított jogosult. A Biztosító a szolgáltatást akként teljesíti,
hogy a helyreállítás költségeit a biztosított nevére kiállított számla alapján, közvetlenül a
helyreállítást végző márkaszerviznek fizeti ki a 10.1. pontban foglaltak szerint.

7.6.

A Biztosító bármely biztosítási eseménnyel kapcsolatban adatszolgáltatásra kötelezheti a
Szerződőt/Biztosítottat olyan mértékben, amely a konkrét Működési Hiba megítéléséhez, a
biztosítási szolgáltatás jogalapjának és összegszerűségének elbírálásához szükséges. Ilyen
esetben a Szerződő/Biztosított köteles a Biztosítónak az alábbi 7.7. pontban felsorolt eredeti
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dokumentumokat, bizonylatokat bemutatni és a Működési Hibára vonatkozó
nyilvántartásokba betekintést engedni. Amennyiben a Szerződő/Biztosított ezen
kötelezettségének teljesítésével késlekedik, a Biztosító az ebből fakadó késedelemért nem
felel.
7.7.

A biztosítási igény benyújtásakor a Biztosított köteles a kárbejelentő nyomtatványt kitölteni
és az ahhoz csatolandó összes dokumentumot benyújtani. A Biztosító különösen az alábbi
dokumentumok benyújtását kérheti:
a.

A Mezőgazdasági Gép szervizelésére és javításaira vonatkozó adatok: a Mezőgazdasági
Gép szervizkönyve, a Mezőgazdasági Gépen elvégzett szervizt és/vagy javításokat
bizonyító számlák/adóügyi dokumentumok másolatai, az adott javítással kapcsolatos
munkalapok másolatát.

b.

Az igény felmerülésével kapcsolatos információk: Hiánytalanul kitöltött igénybejelentő
nyomtatvány, a Mezőgazdasági Gépről illetve a meghibásodott és/vagy cserélt
alkatrészről készült fotók, értékelések és/vagy javítási becslések.

c.
d.
e.
f.
g.

A Mezőgazdasági Gép forgalmi engedélyét
A Mezőgazdasági Gép tulajdonjogát igazoló dokumentumot
A biztosítási esemény kapcsán keletkezett hatósági iratokat
A biztosítási esemény kapcsán keletkezett szakértői dokumentumokat

így különösen:
Adásvételi szerződés
Aláírási címpéldány
Átruházó nyilatkozat
Azonosítási adatlap
Bankszámlakivonat
Bankszámlaszám
Bérleti- vagy lízingszerződés
Beszerzési számla, beszerzési bizonylat (pl . nyugta)
Bírósági határozat
Bizonylat maradvány értékesítéséről (totál kár esetén)
Bontási igazolás (totál kár esetén)
Díjfizetés igazolása
Egyéb, a kárigényt igazoló számla, bizonylat
Fuvarlevél
Garanciajegy
Gépjármű használatára vonatkozó szerződés vagy okirat
Ittassági nyilatkozat
Javítási árajánlat
Javítási számla
Kárbejelentő (a Biztosító saját nyomtatványa)
Kitöltött speciális kérdőív a káreseménnyel kapcsolatban
Közjegyzői okirat
Lemondó nyilatkozat
Meghatalmazás
Menetlevél
Munkalap
Munkáltatói nyilatkozat
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Nyilatkozat előzménykéréshez
Nyilatkozat többszörös biztosításról
Rendőrségi feljelentés jegyzőkönyve
Rendőrségi határozat
Rendőrségi helyszínelési jegyzőkönyv
Rendőrségi igazolás
Szakértői vélemény
Szállítási számla
Szervizkönyv
Szerződés gépjármű kölcsönadásról
Tanúk nyilatkozatai
Törzskönyv
Tulajdonjog bejegyzéssel vagy törléssel kapcsolatos okiratok
Tulajdonjogot vagy szolgáltatásra jogosultságot igazoló iratok
Tűzvizsgálati jelentés
Üzembentartói szerződés vagy okirat
Vádirat
Vezetői engedély
Vizsgálati (nyomozói) szakértői jegyzőkönyv
8. §

Kizárások és mentesülések

A biztosító nem teljesít szolgáltatást (kockázatból kizárt események) az alábbi
esetekben:8.1.
A kár a rendeltetésszerű használatából eredően megkopott
alkatrészekre (forgó-kopó alkatrészek) és összetevők kicserélésére, javítására
vagy
beállítására,
valamint
a
korrózióból,
rozsdásodásból
adódó
meghibásodásokból ered,
8.2.

Esztétikai részek károsodása esetén, például könnyű burkolatok, gombok,
fogantyúk, műanyag vagy fém burkolatok, jelvények vagy egyéb ismertetőjelek,
továbbá olyan kisebb károsodásokra, amelyek nem befolyásolják a gép
használhatóságát, mint például karcolások és más hasonló károsodások,

8.3.

A gyártó által elismert gyártási, vagy szerelési hibák következtében megsérült
alkatrészek és összetevők cseréjére, javítására vagy beállítására,

8.4.

Ha a kárt szándékos rongálással, súlyosan gondatlan magatartással vagy
mulasztással, illetve nem rendeltetésszerű használattal okozták,

8.5.

Ha a kár elhasználódásra, a rendeltetésszerű használatból eredő kopásra
vezethető vissza,

8.6.

Üzembe-, újra üzembe helyezési, rendszeres karbantartási, beállítási, ellenőrzési,
módosítási, tisztítási vagy szerviz költségekre, valamint az ezekkel
összefüggésben bekövetkező károsodásokra,

8.7.

Ha a kár olyan meghibásodás eredménye, melyre más biztosítás fedezetet nyújt,
illetve arra nézve jótállás/garancia van érvényben (pl. a gyártó garanciája),

8.8.

Olyan tervezési, gyártási hibákból eredő károkra, amely hibák miatt a gyártó a
terméket javításra illetve, cserére visszahívta,

8.9.

Olyan károsodásokra, amelyek megtérülnek jogi követelés, jótállás illetve más –
gyártó, szállító, kereskedő, javító vagy más fél – által tett ígéret révén, és
amelyek a Mezőgazdasági Gép vásárlásával és/vagy szervizével kapcsolatosak,
vagy amelyek jogszabály, egyéb előírások vagy szállítási feltételek révén
szabályozottak,
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8.10.

Elemi károkra és ezzel kapcsolatban közvetlenül felmerülő következményi
károkra,

8.11.

Lopással, rablással, ezek kísérletével okozott károkra,

8.12.

Azon hibákra, melyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a
Mezőgazdasági Gépet továbbra is használták,

8.13.

Elkobzott, lefoglalt, zár alá vett Mezőgazdasági Gépek károsodására, amíg a
korlátozás érvényes,

8.14.

Alkatrészek azon javítási, illetve csere költségeire, melyek a biztosítási fedezet
kezdete előtt hibásodtak meg,

8.15.

Azon javításokra, melyeket nem a garanciális javításra jogosult, illetve nem a
Szerződő és a Biztosító által jóváhagyott javító szervizek végeztek,

8.16.

Közvetett veszteség bármilyen formájára, elmaradt haszonra

8.17.

A Biztosított termék által okozott károkra (következményi károk),

8.18.

A megjavított, pótolt termék (piaci) értékcsökkenésére,

8.19
8.20

A kerék, kerékabroncs vagy a kerék felniben keletkezett meghibásodásokra,
A műholdas irányító rendszerek és a hozzá tartozó számítástechnikai eszközök,
szoftverek meghibásodásaira, kivéve a gyárilag beszerelt ilyen típusú
alkatrészekre.

Súlyosan gondatlan magatartásnak minősül,
kötelezettsége alóli mentesüléshez vezet, ha:

és

így

a

biztosító

szolgáltatási

8.21.

a Mezőgazdasági Gép tulajdonosa/használója a gyártó által előírt átvizsgálásokat
nem végezteti el a megadott időközökben az eladó szakszervizében, illetve a
feltárt hibákat nem javíttatja meg,

8.22.

a Mezőgazdasági Gép tulajdonosa/használója a gyártó ajánlásával nem
megegyező üzemanyagot, illetve kenőanyagot használ, illetve a gyártó
előírásainak nem megfelelően használta a Mezőgazdasági Gépet,

8.23.

a Mezőgazdasági gépet a gyártó által nem engedélyezett módon változtatták
meg (pl. motor tuning, szerkezeti átalakítás stb.), vagy a Mezőgazdasági Gép
tulajdonosa/használója a kezelésre vonatkozó előírásokat nem tartotta be,

8.24. a hiba szakszerűtlen kezelésre, túlzott igénybevételre (pl. vontatási verseny,
megengedettnél nehezebb vontatmány), közlekedési balesetre, elemi kárra,
helytelen tárolásra, vagy egyéb az átadás után keletkezett okokra vezethető
vissza.
9. §

A Szerződő kötelezettségei

A Szerződő vállalja, hogy:
a) A biztosítási fedezetbe vonandó Mezőgazdasági Gépeket, a jelen szerződéshez csatolt
Adatbejelentő szerinti Microsoft XL formátumban, elektronikus úton bejelenti, valamint
megküldi a Biztosító részére a biztosított Mezőgazdasági Gép üzembe helyezési
jegyzőkönyvének másolatát. A bejelentés legalább a következő adatokat tartalmazza: (i) a
géptulajdonos nevét (ii) a géptulajdonos címét, (iii) a gép típusát, (iv) a gépre vonatkozó
gyári garancia lejáratát, (v) a gép motorszámát, (vi) a gép alvázszámát, (vii) a gép üzembe
helyezésének dátumát, (viii) a választott fedezetet, (ix) a választott biztosítási tartamot,
valamint (x) a fedezetbevétel kérés napját;
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b) A tárgyhónapban bejelentett Mezőgazdasági Gépek biztosítási fedezetének teljes
időtartamára előírt biztosítási díjakat és a tételes egyeztető listát az 5.3. pontban foglaltak
szerint, az ott meghatározott határidőn belül megfizeti, illetve átadja.
10. §

A Biztosító kötelezettségei

10.1.

A Biztosító vállalja, hogy
a) a jelen biztosítási szerződés és annak feltételei alapján kiterjesztett garancia biztosítási
fedezetet nyújt a Szerződő által biztosítási szerződésbe bejelentett Mezőgazdasági Gépek
Működési Hibájának elhárítása érdekében felmerülő jelen szerződés szerinti költségekre;
b) a tárgyhónapban bejelentett Mezőgazdasági Gépek biztosítási fedezetének teljes
időtartamára előírt biztosítási díjakról, a Szerződő 9.a. pont szerinti adatszolgáltatása
alapján, havonta egy alkalommal, a 5.3. pont szerint számlát állít ki és azt a Szerződő
részére legkésőbb a tárgyhónapot követő 8. napig megküldi;
c) a jelen szerződés szerinti biztosítási szolgáltatásokat, melyeket az adott hónapban a
Biztosító jóváhagyott egy összegben, legkésőbb a tárgyhót követő hó 30. napjáig átutalja a
Szerződő által meghatározott bankszámlaszámra;
d) a Szerződő bejelentését követően 48 órán belül megküldi a bejelentésben szereplő
Mezőgazdasági Gépre vonatkozó biztosítási fedezetigazolást;

10.2.

A Biztosító a szolgáltatását a jelen szerződés és mellékleteinek feltételei szerint köteles
teljesíteni.

10.3.

Biztosító jogosult jelen szerződésben vállalt egyes kötelezettségeit, a mindenkor irányadó
jogszabályok alapján, harmadik személyek útján végezni, valamint teljesíteni.

11. §

Felmondás

11.1.

A jelen szerződést bármelyik Fél kilencven (90) napos felmondási idővel, a másik Félhez
intézett írásbeli nyilatkozattal felmondhatja (a továbbiakban: Rendes Felmondás). A felmondási
idő akkor kezdődik, amikor az írásban, ajánlott levélben közölt felmondás a másik Félhez
megérkezik. Rendes Felmondás esetén a felmondási idő leteltével, a Szerződő által
értékesített gépek tulajdonosai nem válnak biztosítottá, kivéve a Kifutó Állományt (11.4.
Pont).

11.2.
11.3.

A szerződés megszűnésének időpontjában biztosítottnak minősülő Mezőgazdasági Gépekből
álló állomány (a továbbiakban: Kifutó Állomány) vonatkozásában a biztosítási fedezet fennmarad
mindaddig az időpontig, amíg a Biztosító kockázatviselése az adott Mezőgazdasági Gép
vonatkozásában – a jelen szerződés 4.6. pontjában szabályozott okok valamelyikének
bekövetkezése miatt – meg nem szűnik. A jelen szerződés megszűnését követően a Szerződő
a Kifutó Állomány tekintetében ugyan úgy jár el, mintha a szerződés továbbra is hatályban
lenne, azzal, hogy a szerződés megszűnését követően újabb Mezőgazdasági Gépek már nem
vonhatók biztosítási fedezetbe.

11.4.

A jelen szerződés 11.1. pont szerinti felmondása esetén, a felmondási idő alatt a Szerződő a
mindenkor érvényes díjtételek alapján jogosult Mezőgazdasági Gépeket biztosítási fedezetbe
vonni.

12. §

Egyéb rendelkezések
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12.1.

A jelen szerződésből eredő igények az esedékességüktől számított 1 év alatt
évülnek el.

12.2.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a CIG Pannónia Első Magyar Általános
Biztosító Zrt. Általános Vagyonbiztosítási Szerződési Feltételei, a Polgári Törvénykönyv és a
hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók.
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