Komfort i pewność podróży oraz codziennej eksploatacji dzięki
usługom MOPAR® VEHICLE PROTECTION.

Gwarancja, że zawsze otrzymasz wsparcie Mopar

DOBRE SAMOPOCZUCIE I PRZYJEMNOŚĆ Z JAZDY.
Mopar® Vehicle Protection - zawsze po Twojej stronie.

Bogata oferta umów serwisowych, zatwierdzona przez Fiat Chrysler Automobiles, a przygotowana i dopasowana tak, by jak
najlepiej zadbać o Ciebie, Twoich pasażerow i Twój samochód.

PAKIET ASSISTANCE
Tylko autoryzowana sieć serwisowa FCA może zaoferować odnowienie usługi Assistance Twojego pojazdu. Usługa jest
ważna 1 rok, ale odnowienie może być wielokrotnie powtórzone. Pakiet Assistance może być odnowiony tylko przy
wykonywaniu przeglądu okresowego pojazdu, wynikającego z harmonogramu obsługi serwisowej podanego przez
producenta.
Zadbaj o swój samochód przez kliknięcie! Zarejestruj się teraz na:

my.alfaromeo.com

my.jeep.com

Usługa zapewnia Klientowi:
Czekają na Ciebie indywidualne porady, dedykowane narzędzia i wyjątkowe promocje.
DEDYKOWANY SPECJALNY NUMER INFOLINII.
GWAR ANTOWANA OBSŁUGA 24H PRZEZ K AŻDY DZIEŃ ROKU.
MOŻLIWOŚĆ ODNOWIENIA I KORZYSTANIA Z ASSISTANCE NAWET DO 10 L AT OD DAT Y POCZĄTKU GWAR ANCJI.
OBOWIĄZUJE W CAŁEJ EUROPIE.

www.mopar.eu

Informacje podane w niniejszym dokumencie przygotowano według stanu na wrzesień 2016.

ASSISTANCE

Pakiet usług mobilności i pomocy drogowej

Pakiet ASSISTANCE – Twoja jazda i podróże bez zmartwień.
W nieprzewidzianych przypadkach uszkodzeń czy awarii możesz liczyć na szeroki zakres pomocy i usług mobilności w trakcie swojej podróży
na terenie całej Europy:

KONTYNUACJA PODROŻY LUB POWRÓT DO DOMU

USPRAWNIENIE POJAZDU NA DRODZE
Jeśli pojazd nie może kontynuować jazdy z powodu awarii lub innej
niedogodności podlegającej Assistance, operator Assistance dojedzie
na miejsce zdarzenia w celu usprawnienia pojazdu.

W przypadku unieruchomienia pojazdu w miejscu oddalonym
ponad 50 km od miejsca zamieszkania Klienta i braku możliwości
jego naprawy w dniu zdarzenia, operator Assistance zorganizuje
dla Klienta i pasażerów transport do miejsca zamieszkania lub
kontynuację podróży.

HOLOWANIE
Jeśli usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia nie jest możliwe,
operator Assistance odholuje pojazd do najbliższego Autoryzowanego
Serwisu danej marki.

ZAKWATEROWANIE W HOTELU
Operator Assistance zorganizuje pobyt w hotelu, jeśli pojazd został
unieruchomiony ponad 50 km od miejsca zamieszkania Klienta,
w przypadkach określonych w warunkach Assistance.

SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
Jeśli czas technologiczny naprawy określony przez Producenta
potrzebny do usunięcia skutków awarii, wypadku lub innej
niedogodności określonej w warunkach Assistance, jest dłuższy od
zdeﬁniowanej wartości, Klient może skorzystać z auta zastępczego.

INFORMACJA 24H/365
Do dyspozycji Klienta jest dedykowana infolinia dostępna 24
godziny na dobę we wszystkie dni roku.

Zapytaj dealera o szczegółowe warunki i wykluczenia dotyczące pakietu ASSISTANCE.

