PREMIO
PneuAsist

ASISTENČNÉ
SLUŽBY A
POISTENIE
PNEUMATÍK

Rozsah poistenia
Asistenčné služby
oprava poškodenej pneu na mieste
alebo
zloženie poškodenej pneu a nasadenie rezervy
alebo
odtiahnutie do pneuservisu
Poistenie pneumatik
oprava poškodenej pneumatiky
alebo
úhrada novej pneu

80 EUR
80 EUR
100 EUR
80 EUR
až 100 % z ceny*

* Limity poistného plnenia
Hĺbka dezénu

Výška poistného plnenia
v % z ceny pneumatiky

Viac než 8 mm
do 7 mm
do 6 mm
do 5 mm
do 4 mm
do 3 mm
do 2 mm
pod 1,6 mm
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Príbeh zo života
S autom jazdím rád. Občas sa ale na cestách stane, že sa vyskytnú situácie, z ktorých nie
som veľmi nadšený. Ako napríklad nedávno na večernej ceste do Prahy. Neviem ani ako
k tomu došlo, ale zrazu som mal defekt na ľavom prednom kolese. Rezervu síce v aute
mám, no pršalo a rozhodne som nebol oblečený na to, aby som si sám v tme vymenil
špinavé koleso. Navyše to bolo ľavé koleso, takže smerom do cesty, kde prechádzali
vo veľkej rýchlosti desiatky vozidiel. Už len pri umiestňovaní výstražného trojuholníka
som sa necítil bezpečne. Potom mi však preblesklo hlavou, že mám poistenie pre prípad
defektu pneumatík. A tak už len stačilo zavolať na AXA ASSISTANCE a počkať v suchu
v bezpečí na príjazd technika. Ten dorazil asi za pol hodinu, vymenil špinavé poškodené
koleso za rezervu a ja som mohol ďalej pokračovať v ceste. Za zásah technika som
nemusel zaplatit vôbec nič.

Pri kúpe pneumatík (už od 1 ks) Goodyear, Dunlop, Sava alebo Fulda v sieti PREMIO
získavate asistenčné služby a poistenie pneumatík zadarmo.

Nezabudnite sa do 7 dní od kúpy pneumatík
zaregistrovať na www.premiovazima.eu!

ako postupovaś v prípade škodovej udalosti
Po zavolaní na asistenènú linku po Vás operátor bude vyžadovaś nasledovné
informácie:
meno a priezvisko poisteného / oprávnenej osoby
výrobca a model pneumatík
rozmer pneumatík
miesto, kde sa nachádza nepojazdné vozidlo
kontaktné telefónne èíslo poisteneho / oprávnenej osoby
struèný popis škodovej udalosti alebo vzniknutého problému
V prípade nepojazdnosti v dôsledku poruchy volajte:

+421 220 664 236

Asistenčná telefónna linka je Vám k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni
AXA ASSISTANCE, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika
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Nezabudnite sa do 7 dní od kúpy pneumatík
zaregistrovať na www.premiovazima.eu!

poistenie pneumatík
Číslo poistenia:
Meno a priezvisko:
pneumatiky
výrobca:

rozmer:

model:
Účinnosť poistenia (od-do):
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