ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO MOTORISTY
ASISTENČNÍ SLUŽBY PRO MOTORISTY
Kontakty
Na území ČR: 266 799 787
Kontakty
Ze zahraničí: +420 266 799 787

Na území ČR: 266 799 787
Poskytované služby:
Ze zahraničí: +420 266 799 787

a) v režimu nonstop, 24 hodin denně, 365 dní v roce
Poskytované
služby:
b) v případě poruchy
i nehody (havárie) vozidla, samozavinění a vandalismus
c)a)pouze
prononstop,
motorová24
vozidla
3,5 tun
celkové
hmotnosti
v režimu
hodindo
denně,
365
dní v roce
d)
pro motorová
9 míst přepravovaných
osob (včetně
řidiče)
b)pouze
v případě
poruchy i vozidla
nehodydo
(havárie)
vozidla, samozavinění
a vandalismus
e)c)platí
propro
3 registrační
kartyhmotnosti
pouze
motorováznačky
vozidlaza
dorok
3,5platnosti
tun celkové

d) pouze pro motorová vozidla do 9 míst přepravovaných osob (včetně řidiče)

Služby se nevztahují na:

Služby
seanevztahují
na: nad 3,5 tun celkové hmotnosti
– nákladní
užitková vozidla
– -vozidla
s více
jak 9 přepravovanými
přípojná
vozidla, návěsy a obytné přívěsy
nákladní
a užitková
vozidla nad 3,5osobami,
tun celkové
hmotnosti
– -na
prácesprováděné
servisech
vozidla
více jak 9 vpřepravovanými
osobami, přípojná vozidla, návěsy a obytné přívěsy

- na práce prováděné v servisech

Služba je poskytována držiteli karty Inﬁnite a není vázána na konkrétní vozidlo.

Služba je poskytována držiteli karty Inﬁnite a není vázána na konkrétní vozidlo.

Rozsah Asistenčních služeb pro motoristy
Asistenční služba

Územní platnost

Limit Asistenčního plnění

Silniční asistence

Domovská země a Evropa

60 min

Odtah

Domovská země a Evropa

Domovská země neomezeně
Evropa 100 km

Náhradní vozidlo, jeho přistavení a odstavení
(vozidlo stejné kategorie)

Domovská země

3 dny (3 x 24 hodin)

Uschování nepojízdného vozidla zákazníka

Domovská země a Evropa

Zdarma na dobu do 3 dnů

Převoz nepojízdného vozidla zpět
do Domovské země

z Evropy zpět do Domovské země

75 000 Kč bez DPH

Zajištění a úhrada ubytování pro posádku
vozidla v případě, že majitel čeká mimo
Domovskou zemi na opravu v servisu

Evropa (mimo Domovskou zemi)

150 EUR/os/noc max. 3 noci

Právní asistence po telefonu v případě
autonehody

Domovská země a Evropa

60 min konzultace

Nárok na čerpání služeb:
Asistenční služby lze využít až pro 3 různá vozidla v jednom Asistenčním období.

