ASISIT CARD MOTO
Ročný poplatok

28€/ 1rok

Administratívna asistencia: - nepretržitá činnosť call centra 24hod./365 dní
- prijímanie požiadaviek a organizácia pomoci klientom
- poskytovanie rád a inštrukcií
- dopravné a cestovné informácie
- odovzdanie odkazov blízkym osobám
- telefonické tlmočenie v prípade potreby, napr. pri styku s miestnymi úradmi, políciou a pod.
Technická asistencia: porucha, havária, samozavinenie.
cestná služba:
- defekt (cenu náhradných dielov hradí zákazník )
- zámena paliva (odťah do najbližšieho servisu )
- nedostatok paliva ( pohonné hmoty hradí zákazník)
- odťah ( do najbližšieho servisu, max. 100km)
2x dní náhradné vozidlo (max. 30 € /deň)
5x dní úschova motocykla
Zľavový program :
10% zľavu na zapožičanie náhradného vozidla priamo z ASA Autoklub Slovakia
Assistance (max. 2 dni)
0,04€ zľavu pri tankovanie na čs.AGIP
zľavy v programe „Show your card“ (www.arceurope.com)
Pomoc a asistencie pre posádku:
-zabezpečenie ubytovania s raňajkami max na dve noci aj pre spolujazdca ( nie stopár alebo
osoba prepravovaná za úplatu ) do výšky max 80 € s DPH
Finančná hotovosť pre prípad núdze:
- v prípade odcudzenia, nutnej úhrady v servise, potreby zloženia kaucie na polícii a pod.
v zahraničí, kedy situácia neumožňuje pokračovanie v ceste, zabezpečí asistenčná služba
doručenie hotovosti. Doručenie hotovosti je podmienené zložením zálohy zo strany zástupcu
klienta vo výške 100% + náklady na doručenie priamo v Autoklub Slovakia Assistance s.r.o.
Bosákova 3, 851 04 Bratislava.
- krytie v rámci poskytovaných asistenčných služieb pre prípad poruchy a havárie.
Územná platnosť: EUROPA
Podrobné informácie o programe „SHOW YOUR CARD" a možnosti registrácie
v Autoklub Slovakia Assistance vám poskytnú naši operátori
na telefónnom čísle 18 112

Program Show your Card!
Základné informácie

Program "SHOW YOUR CARD!" umožňuje motoristom využívať popri službách
asistenčnej
pomoci v núdzových situáciách aj zľavy a výhody súvisiace s možnosťou využívania
celoeurópskeho systému zliav v ubytovacích zariadeniach, v reštauráciách, pri návštevách
múzeí, galérií, historických pamiatok, rekreačných zariadení, požičovní áut , zábavných
parkov, ako aj zariadení zdravotnej a kúpeľnej turistiky.

Podmienkou je predloženie klubovej karty Autoklubu Slovakia Assistance, v zariadeniach
s týmto označením.

Výhodou je, že zľavu môžu členovia čerpať opakovane bez obmedzenia na Slovensku,
v Európe i vo svete. Zľavu si rovnako môžu uplatniť aj členovia zahraničných autoklubov.

