SLUŽBA BEZ FINANČNÍCH LIMITŮ

ŘEŠENÍ SPECIÁLNĚ PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

NEZÁVISLOST NA POJISTITELI VOZIDEL

TRUCK EXPERT ASSISTANCE
Vaše NON STOP asistenční služby - bez finančních limitů, za fixní roční poplatek
Komplexní služby s přidanou hodnotou jsou prováděny ve spolupráci s renomovanou společností Mondial Assistance.
Základní aspekty silniční asistenční služby
 dostupnost 24 hodin denně po celý rok na tel. čísle + 420 283 002 818
 operátoři hovoří s volajícím v českém jazyce
 okamžité, spolehlivé a profesionální služby, rozsáhlá síť poskytovatelů
 připravenost zasahovat v celé Evropě
Asistenční služby jsou poskytovány v níže uvedených oblastech
 nepojízdné vozidlo - následkem poruchy, havárie, živelní události, vandalismu nebo odcizení jeho částí
 zabouchnuté, ztracené, odcizené nebo poškozené klíče / poškozené zámky vozidla*
 nedostatek paliva nebo záměna pohonných hmot či jiných provozních náplní*
 vybití baterie*
 poškození pneumatik*
 finanční tíseň
Poskytované asistenční služby
 příjezd a odjezd asistenční služby, oprava vozidla na místě
 vyproštění a manipulace s vozidlem
 odtah vozidla do nejbližší autoopravny schopné vozidlo opravit
 úschova nepojízdného vozidla
 zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy
 přeložení nákladu na náhradní vozidlo
 vyzvednutí opraveného vozidla
 telefonické tlumočení
 pomoc posádce nepojízdného vozidla

TRUCK EXPERT ASSISTANCE BASIC
Roční poplatek na 1 vozidlo a rok: 5.600,- Kč
Evropa (nezahrnuje chybu řidiče, označeno*)
TRUCK EXPERT ASSISTANCE PLUS
Roční poplatek na 1 vozidlo a rok: 9.200,- Kč
Evropa (zahrnuje chybu řidiče, označeno*)
Ceny jsou uvedeny bez DPH

V případě uzavření asistenční služby i na přípojné vozidlo (přívěs/návěs) bude v případě poruchy tažného vozidla
(tahač, nákladní motorové vozidlo) a nutnosti odtahu proveden odtah i přípojného vozidla v rámci asistenčního zásahu.

PRO SJEDNÁNÍ SLUŽBY TRUCK EXPERT ASSISTANCE POUŽIJTE TEL. ČÍSLO: 733 110 553
24 hodin denně / 7 dnů v týdnu / 365 dní v roce je naše asistenční služba připravena vyřešit naléhavé případy
našich klientů, kteří se ocitli v nesnázích kvůli nehodě nebo poruše vozidla.
A to kdekoliv v Evropě bez finančních limitů.
Volejte + 420 283 002 818, ostatní zařídíme my.

