Asistenční služba do dvou hodin
po celé Evropě.
Národní číslo: 00 420 241 431 403
Zelená linka: 00 800 79 79 79 79

Ať se nacházíte kdekoliv v Evropě, s asistenční službou
MICHELIN Euro Assist máte jistotu, že dorazí na místo
nehody do dvou hodin, a to za předem garantovanou cenu*.
Díky rychlému zásahu se minimalizuje doba, po kterou
jsou vaše vozidla nepojízdná.
* Ceny platné od 01. 03. 2011.

CELOEVROPSKY GARANTOVANÁ CENA*
POPLATEK ZA PŘIVOLÁNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY - FRANCIE

70 € - MIMO FRANCII 80 €

Tento poplatek zahrnuje náklady na naše kontaktní a fakturační centra a na bezplatné telefonní číslo.

Závazek dvou hodin. Pokud asistenční služba nedorazí na místo zásahu do dvou hodin po vašem
telefonátu, vrátí vám MICHELIN Euro Assist váš poplatek za její přivolání.
Platí v následujících zemích (vyjma výměny disku či pneumatiky konkurenční značky): Rakousko, Benelux, Dánsko, Finsko, Francie,
Německo, Itálie, Norsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

POPLATEK ZA SLUŽBU**
Poplatek za přivolání asistenční služby a opravu jedné pneumatiky (bez DPH, za jednu pneumatiku)

ČAS

OBLAST A:

B ZÓNA:

BELGIE, ČESKÁ REPUBLIKA, NĚMECKO, LUCEMBURSKO,
POLSKO, IRSKO A VELKÁ BRITÁNIE.

OSTATNÍ EVROPSKÉ ZEMĚ.

Od pondělí 06:00
do soboty 12:00
Od 08:00 do 18:00
Od 06:00 do 08:00 a
od 18:00 do 22:00

Jiný čas

195 €

250 €

325 €
345 €

390 €
475 €

Příplatek za asistenční službu na francouzských dálnicích
Příplatek za asistenční službu na italských dálnicích
Příplatek za montáž každé další pneumatiky

230 €
85 €
55 €

POPLATEK STOP & GO
Oprava v autorizovaném centru

Poplatek za montáž
a demontáž kola,
montáž a demontáž
pneumatiky

• Opravy pneumatik jsou fakturovány podle aktuálního ceníku.
• Výměna ventilu: 20 €.

50 €

• V případě, že musí být poškozená pneumatika ponechána v místě zásahu a poskytovatel služby
si účtuje poplatek za její odstranění, bude vám fakturována fixní částka 10 €. Toto pravidlo
neplatí pro země, ve kterých je příspěvek na likvidaci pneumatik zahrnutý v jejich ceně.

CENY PNEUMATIK (bez DPH)
Základní rozměry
215/75 R 17.5
265/70 R 19.5
315/60 R 22.5
295/80 R 22.5
295/60 R 22.5
385/65 R 22.5
315/80 R 22.5
385/55 R 22.5
315/70 R 22.5
445/45 R 19.5

Cena v €
296 €
396 €
723 €
658 €
666 €
626 €
683 €
645 €
642 €
748 €

• Cena za protektorovanou pneumatiku včetně kostry
je fixně stanovena na 65% (zaokrouhlena na celé €)
z ceny nové pneumatiky stejného rozměru.
• Tato cena nezahrnuje potenciální příspěvky
na likvidaci pneumatik, jak může být stanoveno
místní legislativou.

* Pro zákazníky služby MICHELIN Euro Assist: ceny platné od 01.03. 2011.
** Tyto ceny nezahrnují: poplatky za odtažení, či poplatky za využití placeného parkování (fakturace dle aktuálního ceníku).
Naše faktury jsou splatné 30 dnů od konce měsíce. V případě včasné platby se neuplatňují žádné slevy ani jiné výhody. Poplatky z prodlení jsou rovny trojnásobku základní úrokové sazby.
Poplatek za odstoupení: 80 €. Tato suma bude fakturovaná když záchranu odřeknete více než 30 min. po prvním volání. Poplatek obsahuje náklady zákaznického centra a poskytujícího.
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Ceny jsou garantovány pro všechny rozměry. Opravy pneumatik
a ráfků jsou účtovány podle aktuálního ceníku.

