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Jsme smluvním servisem České Pojišťovny, Generali pojišťovny a ČSOB
Pojišťovny

Úspěšně jsme se stali smluvním partnerem České pojišťovny, Generali pojišťovny a
ČSOB pojišťovny

Tuto změnu uvítají především ti zákazníci, kteří při podpisu pojistné smlouvy využili slevy z
pojistného s podmínkou, že v případě pojistné události využijí k opravě svého vozu výhradně
služby smluvního autoservisu. Obecně ale není podmínkou, že jsme oprávněni vyřizovat
pojistné události jen těch pojišťoven, u nichž jsme smluvním partnerem. Smluvní partnerství
přináší zejména zrychlení celého procesu mezi servisem a pojišťovnou, zákazník u nás rozdíl
při vyřizování pojistné události s pojišťovnou, s níž jsme smluvním partnerem či nikoli, nepozná.
Stejné služby a efektivitu vyřízení pojistné události u nás mohou očekávat i zákazníci ostatních
pojišťoven, se kterými zatím nemáme přímé smluvní partnerství. K vyřízení pojistné události a
opravě vozu jsme oprávněni u všech pojišťoven na českém trhu.

Oprava poškozeného vozidla ve smluvním servise má řadu výhod:
- dostane se vám rychlejší opravy vozidla
- servis za vás na základě plné moci vyřídí veškerou komunikaci s pojišťovnou
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- ušetříte při převzetí vozidla – zaplatíte jen povinnou spoluúčast
- v případě škody hrazené z povinného ručení viníka nehody vám servis zapůjčí náhradní
vozidlo

Stali jste se účastníky dopravní nehody, poškodil Vám vozidlo někdo na parkovišti či
potřebujete vyměnit čelní sklo? Kontaktujte nás na telefonním čísle +420 602 667 941
nebo +420 326 773 160.

Nabízíme Vám kompletní služby při pojistné události - z povinného ručení a havarijního
pojištění:

- odtah vozidla z místa nehody
- zapůjčení náhradního vozidla zdarma (při plnění z povinného ručení)
- kompletní administrativní vyřízení
- kompletní opravu Vašeho automobilu
Provádíme kompletní opravy vozidel všech značek a všech druhů poškození:
mechanické práce
karosářské práce
lakýrnické práce
diagnostiku elektronických systémů vozidla
výměny skel
Doklady potřebné k vyřízení pojistné události:
Kopie velkého a malého technického průkazu
Občanský a řidičský průkaz
Číslo pojistné události
Záznam o dopravní nehodě
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