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SUBARU ASSISTANCE
+36 1 880 14 88
Szolgáltatási körünkbe tartozik minden 36 hónapnál fiatalabb, Magyarországon forgalomba helyezett és a magyarországi importőr által
regisztrált Subaru személygépkocsi.
Menetképtelenség esetén a SUBARU Assistance a lehető legrövidebb időn belül a helyszínre érkezik belföldön 40 perc, Európában a
csillaggal nem jelölt országokban 1 óra, a csillaggal jelölt országokban 2 óra alatt. (kivétel Budapesten forgalmi dugó vagy lezárás esetén)

Területi hatály
A gépjármű assistance szolgáltatásai Magyarországon és a Nemzetközi Zöld Kártya Egyezmény európai tagországainak területén érvényesek.
Andorra, Ausztria, Balti Államok, Belgium, Bosznia-Hercegovina*, Bulgária*, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Izland*, Lengyelország, Liechtenstein, Luxemburg, Macedónia*, Magyarország, Málta*, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia*, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország* (európai rész), Vatikánváros.
*A szolgáltatás minősége ezekben az országokban erősen függhet a helyi tényezőktől.

Az esemény
A gépjármű assistance szolgáltatás akkor vehető igénybe, ha a gépjármű mozgásképtelen, vagyis nem működőképes a következő okokból:
üzemzavar: a jármű bármely hirtelen, előre nem látott hibája, beleértve a mechanikai vagy elektromos meghibásodást,
amennyiben az a jármű azonnali menetképtelenségét eredményezi, vagy az olyan váratlan meghibásodást, amely a
közlekedés biztonságát veszélyezteti, illetve lehetetlenné teszi a gépjármű bezárását (ablakemelő, zár)
baleseti káresemény: minden olyan közlekedési baleset, mint például – de nem kizárólag – ütközés, borulás, zuhanás,
robbanás stb., illetve a gépjármű feltörése,
önhiba: a saját hibából eredő meghibásodás (a teljesség igénye nélkül: lemerült akkumulátor, üzemanyaghiány, kizárás a
gépkocsiból, pótkerék, emelő vagy kerékkulcs hiánya)
Az olyan műveletek azonban, mint karbantartás – akár időszakosan akár másként –, gépkocsi vizsgálat, alkatrészek helyreállítása és beszerzése nem tekintendő üzemzavarnak, továbbá a karbantartáshoz szükséges szállítmány hiányossága sem kezelhető annak.

SZOLGÁLTATÁSOK
24 órás segélykérő központunk több idegen nyelven, valamennyi európai országban képes megszervezni az assistance beavatkozást az
év 365 napján.

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK
1. Helyszíni javító küldése
Menetképtelenség esetén a SUBARU Assistance a lehető legrövidebb időn belül helyszíni szerelőt küld, aki megkísérli a meghibásodás
helyszínen történő elhárítását, amennyiben a meghibásodás nem garanciális (gumidefekt, akkumulátor stb.) A menetképessé tétel után a
márkaszervizben történő tartós javíttatás a Kedvezményezett felelőssége. A költségvállalás tartalmazza a kiszállási díjat, és a javítás díját.

2. Szállítás autómentővel
A menetképtelen gépjárművet – ha a helyszínen nem javítható – a SUBARU Assistance elszállíttatja a legközelebbi SUBARU márkaszervizbe.
A SUBARU Assistance megszervezi a meghibásodott gépjármű által vonatott – szabványos, 50 mm átmérőjű vonófejjel felszerelt – lakókocsi vagy utánfutó ugyanazon szervizbe való elszállítását is.
A költségvállalás tartalmazza a kiszállási és a kilométerdíjat.

3. Tárolás
Amennyiben a gépjármű a márkaszervizbe történő szállításig, de legalább nyolc órán át a szerviz hibájából várakozni kényszerül, és biztonságos tárolást igényel, a tárolást a SUBARU Assistance megszervezi. A költségvállalás tartalmazza a gépjármű tárolását legfeljebb három
napig.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
1. Csereautó
Amennyiben a menetképtelenné vált gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag nem fejeződik be, a SUBARU Assistance
a lehető legrövidebb időn belül megszervezi a kategória azonos bérgépjármű használatát és kiszállítását. A költségvállalás tartalmazza a
bérgépjármű kiszállítási és bérleti díját 7 napra. Minden további felmerülő költség a Kedvezményezettet terheli.
Ez a szolgáltatás nem kombinálható a szállás és a továbbutazás szolgáltatásokkal.

2. Szállás külföldön
Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag nem fejeződik be, és a káresemény külföldön következett be, az
SUBARU Assistance megszervezi a szállást egy közeli szállodában. A költségvállalás tartalmazza a Kedvezményezettek szállásának költségeit egy közeli háromcsillagos szállodában, maximum 100 000 Ft-ig belföldön, 150 000 Ft-ig külföldön. Ez a szolgáltatás nem kombinálható a bérgépjármű és a továbbutazás szolgáltatásokkal.

3. Továbbutaztatás szervezése busszal vagy vonattal
Amennyiben a gépjármű javítása a káresemény napján előreláthatólag nem fejeződik be, a SUBARU Assistance megszervezi a jogosult
személyek hazautazását vagy az út folytatását vasúton vagy busszal. A költségvállalás tartalmazza a Kedvezményezettek vonaton vagy
buszon történő utazásának költségeit a hazautazás költségeinek értékében, maximum 100 000 Ft-ig belföldön, 150 000 Ft-ig külföldön.
Ez a szolgáltatás nem kombinálható a szállás és a bérgépjármű szolgáltatásokkal.

4. Visszautazás a megjavított gépjárműért - külföldön
Abban az esetben, ha a menetképtelenné vált gépjármű javítása nem fejeződött be a káresemény napján, és a Kedvezményezett a
SUBARU Assistance-szal egyeztetett módon továbbutazott a káresemény helyszínéről, a SUBARU Assistance megszervezi a biztosított
vagy megbízottja szervizbe történő visszautazását. A költségvállalás tartalmazza egy személy szervizbe történő utazásának költségeit
vonattal vagy busszal.
Telefonon keresztüli segítségnyújtás és idegen nyelvű vésztolmácsolás.
Amennyiben a gépjármű tulajdonosa külföldön bajba kerül, és azonnali tolmácsolásra van szüksége, a SUBARU Assistance vállalja a
tolmácsolást és segítségnyújtást telefonon keresztül.

Jármű azonosítólap
(Az eladó márkakereskedő tölti ki!)

Típus:

____________________________

Alvázszám: ____________________________

Forg. hely. időpontja: ____________________________
Forgalmi rendszám:

____________________________

Ügyfélinformáció
Első tulajdonos

Második tulajdonos

Név:

Név:

_______________________________________

_______________________________________

Lakcím: _______________________________________

Lakcím: _______________________________________

Telefon: _______________________________________

Telefon: _______________________________________

Eladó márkakereskedés
Neve:

_______________________________________

_______________________________________
Aláírás

Pecsét

