Opel Asisten

Rutier

Alegerea unui autoturism Opel este cea mai bun alegere deoarece de ine i un autovehicul care v asigur pl cerea
de a îl conduce, fiabilitate, confort i siguran . O parte a acestei siguran e generale include interven iie service i repara iile
care v garanteaz o mobilitate permanent .
În cazul în care survine o problem tehnic , în ciuda celei mai moderne tehnologii i a celor mai înalte standarde de
calitate, nu v îngrijora i. Ca proprietar al unui autovehicul Opel, nu trebuie s v mai teme i de o posibil avarie. Asisten a
Rutier Opel va rezolva astfel de situa ii i v va reda libertatea de mi care. Trebuie doar s apela i num rul de telefon al
Asisten ei Opel i angaja ii no tri, competen i i amabili, se vor ocupa de restul problemelor. Timp de 12 luni de la
achizi ionarea pachetului de asisten “Opel Asisten Rutier ”, v vom asigura mobilitatea permanent , în peste 40 de ri
europene.

Important:

În eventualitatea unei avarii i imobiliz ri a autovehiculului dumneavoastr , trebuie s apela i întotdeauna Centrul de
Asisten Opel.
Asisten a Opel nu va aproba i deconta niciun fel de servicii suplimentare dup ce autoturismul dumneavoastr este
deja in service. Costurile pentru orice lucr ri de tractare care nu au fost stabilite sau aprobate în prealabil de c tre Centrul de
Asisten Opel nu vor fi acoperite.
Numere de telefon ale Centrelor de Asisten
Din str in tate: apela i Centrul de Asisten

Opel:

(021) 317 4690
Opel din România la num rul de telefon:
+40 (21) 317 4690

Prezentarea serviciilor oferite de Asisten a Opel in cadrul Opel Asisten Rutier :
• Asisten mobil
• Remorcare
• Închiriere de autovehicule
• Transport spre sau dinspre cas
• Cazare în regim hotelier
• Recuperarea/Repatrierea autovehiculului
Înainte de a apela... Asigura i-v c ave i la îndemân urm toarele informa ii:
• Num rul de telefon la care pute i fi apelat
• Loca ia autovehiculului
• Cauza sau descrierea cat mai exacta a avariei
• Num rul de identificare al autovehiculului VIN i num rul de înmatriculare
• Culoarea autovehiculului
• Data de la care beneficia i de programul “Opel Asisten Rutier ”.
• Cardul de asisten
i carnetul de service
Defini ie Avarie:
O avarie este o func ionare defectuoas , survenit brusc i în mod imprevizibil a autovehiculului asigurat, care este
cauzat de o defec iune a componentelor mecanice sau a echipamentului electric ce face autovehiculul inoperabil.
De asemenea, termenul de avarie se refer la
• Deteriorarea anvelopelor,
• Pierderea puterii bateriei
Termenul avarie nu se refer la evenimente de tipul retragerii produsului/campanii de rechemare, verific rilor de
rutin sau alte verific ri service, inspec iilor sau instal rii accesoriilor. Furtul, incendierea, spargerea geamurilor, pierderea
cheilor, blocarea în exterior, utilizarea unui combustibil inadecvat, pana de benzin
i defec iunile remorcii nu sunt
considerate avarii în sensul enun at mai sus.

Prezentarea detaliat a serviciilor asigurate prin
Opel Asisten Rutier

1. Asisten a mobil
Dac în eventualitatea unei avarii în care autovehiculul eligibil nu mai poate fi condus, Centrul de Asisten Opel va
trimite în loca ia respectiv un vehicul de asisten pentru a interveni asupra autovehiculului, astfel încât acesta s poat fi
condus i va acoperi cheltuielile pentru aceast delegare, ca i pe cele pentru c toria pân i de la loca ia respectiv .
surile tehnice adoptate în timpul asisten ei mobile nu afecteaz „Garan ia autovehiculului dumneavoastr Opel”,
în cazul in care acesta se mai afl înc în perioada de garan ie oferit de Produc tor.
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Asisten a mobil este disponibil la domiciliul clientului i pe drumurile publice deschise pentru traficul public, în
sura în care acest lucru este posibil i permis de lege. Asisten a mobil /depanarea nu implic si recuperarea/tractarea
autovehiculului.
Totodat , asisten a mobil se acord i în cazul unor defec iuni de siguran ale urm toarelor componente: centuri
de siguran , sterg toare de parbriz (in conditiile in care este necesar utilizarea lor) i indicatoare lumini (daca ambele sunt
defecte fata sau spate).
2. Tractarea
Dac autovehiculul eligibil nu mai poate fi condus ca urmare a unei avarii, nu mai porne te, iar interven ia asisten ei
mobile specificat la punctul 1 nu d nici un rezultat, Centrul de Asisten Opel va organiza tractarea. Autovehiculul este
apoi tractat la cel mai apropiat Centru de repara ii autorizat Opel.
În cazul în care avaria survine în regiunea în care se afl centrul de repara ii autorizat de la care a i achizi ionat
pachetul „Opel Asisten Rutier ”, autovehiculul poate fi tractat la cerere pentru repara ii pân la respectivul Centru de
repara ii, cu condi ia ca aceasta s nu necesite costuri ridicate.
Centrul de asisten Opel va tracta i remorca sau rulota ata at autovehiculului îns acest serviciu se va efectua
contra-cost. Costurile vor fi comunicate de catre Centrul de asisten Opel.
3. Închirierea de autovehicule / Autovehicul de schimb
Dac autovehiculul eligibil nu mai poate fi condus ca urmare a unei avarii, interven ia asisten ei mobile specificat la
punctul 1 nu d nici un rezultat, iar repara iile la atelierul la care autovehiculul a fost tractat dureaz mai mult de 24 ore,
Centrul de Asisten Opel v va pune la dispozi ie un autovehicul de schimb in regim rent-a-car, de regul apar inând
aceleia i clase. Dac în zon nu este disponibil niciun autovehicul de închiriat din aceea i clas cu cel al Dumneavoatr ,
Centrul de asisten Opel v va pune la dispozi ie un alt autoturism pentru a v putea continua c toria. Costurile pentru
autovehiculul de închiriat sunt acoperite (cu excep ia op iunilor solicitate în mod suplimentar, a costurilor cu carburantul i a
riscului propriu în privin a asigur rii) pân la încheierea repara iilor, cu o limit maxim de 4 zile.
rug m s re ine i c , întotdeauna, companiile care închiriaz autovehicule solicit o carte de credit sau un depozit
bancar ca mod de asigurare a serviciilor prestate i c pot fi impuse restric ii, în conformitate cu termenii i condi iile generale
ale închirierii autovehiculului.
Autovehiculul de închiriat va fi returnat în acelea i condi ii ca la primirea lui, în loca ia de unde acesta a fost ridicat.
Acest serviciu nu este disponibil în cazul alegerii unui serviciu descris la punctul 4 (Continuarea c toriei) sau la
punctul 5 (Cazarea în regim hotelier).
În cazul în care beneficiarul dore te s traverseze grani a la volanul autovehiculului închiriat, acesta trebuie s
consulte Centrul de Asisten Opel înainte de alegerea autovehiculului respectiv, deoarece exist posibilitatea ca în unele
cazuri s fie existe anumite restric ii.
4. Continuarea c toriei, Transportul persoanelor (cu trenul sau pe calea aerului)
Dac autovehiculul eligibil nu mai poate fi condus ca urmare a unei avarii, iar repara iile la atelierul la care
autovehiculul a fost tractat un se pot finaliza în aceea i zi, Centrul de Asisten Opel va acoperi costul unui bilet de tren la
clasa întâi. În cazul în care c toria cu trenul dureaz mai mult de 6 ore, Centrul de Asisten Opel va acoperi costul unui
bilet de avion la clasa economic . Costurile acoperite sunt destinate c toriei persoanei sau persoanelor autorizate aflate în
autovehicul, din locul producerii avariei pân la domiciliul acesteia/acestora sau pân la destina ia original , care trebuie
dovedit . Costurile c l toriei sunt limitate la suma de 613 Euro de persoan .
Acest serviciu nu este disponibil în cazul alegerii unui serviciu descris la punctul 3 (Închirierea de autovehicule) sau la
punctul 5 (Cazare în regim hotelier).
5. Cazarea în regim hotelier
Dac autovehiculul eligibil nu mai poate fi condus ca urmare a unei avarii se afla la cel putin 80 km de domiciliul
persoanei sau persoanelor autorizate iar repara iile necesare pentru a îl face utilizabil nu se pot finaliza în maxim 24 ore de
la producerea avariei, iar persoana sau persoanele autorizate au nevoie de un loc de cazare pe timpul nop ii, Centrul de
Asisten Opel va acoperi costul caz rii într-un hotel de maximum 3 stele sau o alt clas similar , cu mic dejun inclus.
Vor fi suportate costurile caz rii în hotel ale persoanei sau persoanelor autorizate pân la finalizarea repara iilor, cu o
limit maxim de 4 nop i. Sunt acoperite numai cheltuielile pentru cazare, orice alte cheltuielile suplimentare nefiind incluse.
Acest serviciu nu este disponibil în cazul alegerii unui serviciu descris la punctul 3 (Închirierea de autovehicule) sau la
punctul 4 (Continuarea c toriei).
6. Posibilitatea de combina ie
Ca excep ie, serviciile descrise la punctul 3 (Închirierea de autovehicule), punctul 4 (Continuarea c toriei) i punctul 5
(Cazarea în regim hotelier) pot fi combinate dar în limita a 4 zile. Aceasta solicitare necesit totu i aprobarea special a
Centrului de Asisten Opel.
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7. Ridicarea/recuperarea autovehiculului
În cazul în care dup repara ii autovehiculul eligibil urmeaz a fi recuperat de c tre persoana autorizata, Opel
Asisten Rutier va acoperi costul unui bilet de tren la clasa întâi. În cazul în care o astfel de c torie cu trenul dep
te 6
ore, va fi acoperit costul unui bilet de avion la clasa economic . Costul c toriei cu trenul sau avionul va fi decontat pentru
o singur persoan , în limita sumei de 613 Euro.

Condi ii generale

1. Perioada acoperit conform Opel Asisten Rutier
Pân la 12 luni de la achizi ionarea pachetului de asisten
rug m s v adresati reprezentantului Dumneavoastr Opel.

“Opel Asisten

Rutier ”. Pentru op iuni de prelungire v

2. Disponibilitatea Centrului Asistenta Opel
Permanent, 365 zile pe an, 24 ore pe zi.
3. Autovehicule eligibile
Toate autovehicule Opel, cu an de fabrica ie minim 2005, care au achizi ionat un pachet de asisten “Opel Asisten
Rutier ” de la un distribuitor autorizat Opel.
Autovehiculele închiriate, autovehiculele coal , utilizate în scop comercial i taxiurile, pot beneficiaza doar de
serviciile „Asisten mobil ” i „Tractare”.
4. Aria de acoperire
Opel Asisten Rutier permite acordarea serviciilor pentru cazurile de avarie sau accident survenite în aria
geografic a Europei, incluzând urm toarele ri:
Andora, Austria, Belgia, Bosnia-Her egovina, Bulgaria, Cipru, Croa ia, Danemarca, Elve ia, Estonia, Finlanda, Fran a
(inclusiv Corsica), Germania, Gibraltar, Grecia, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macedonia,
Malta, Marea Britanie, Macedonia, Monaco, Olanda, Irlanda de Nord, Norvegia, Polonia, Portugalia, Republica Irlanda,
Republica Ceh , România, San Marino, Serbia i Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia (numai partea
european ), Ungaria, Vatican.
5. Persoane autorizate
Acoperirea Opel Asisten
Rutier se refer la proprietar, oferul autorizat i fiecare pasager autorizat al
autovehiculului eligibil Opel, pân la num rul maxim de locuri conform specifica iilor produc torului, dar pân la o limit de
9 persoane.
6. Pagube neacoperite / excluderi
Opel Asisten Rutier nu ofera servicii in urmatoarele cazuri:
a) Combustibil:
alimentare gre it .
rularea f
combustibil.
combustibil alterat (poluat)

e) Anvelope desumflate.

b) Chei
chei blocate în autovehicul.
chei furate.
chei pierdute.
utilizarea de chei incorecte

f) Vandalism
parbrizul, geamurile sau luneta sparte.
ro i furate.
terg toare furate sau rupte.
faruri sparte.

c) Încuietori
încuietori blocate.
încuietori nefunc ionale.
telecomand închidere centralizat

g) Altele
alarme sau alte dispozitive imobilizatoare.
apa intrat în habitaclu.
nefunc ionarea plafoanelor pliabile (pentru modelele decapotabile).
nefunc ionarea instrumentelor de bord.
sistemul de ventila ie i înc lzire.
sistemul de aer condi ionat.
neînchiderea portierelor.
autovehicul blocat în z pad sau noroi, atât pe drumurile publice
cât i în afara lor.

d) Elemente de siguran
indicatori de direc ionare
(semnalizare/avarii).
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h) Toate incidentele rezultate ca urmare a unor ac iuni de furt, vandalism, concursuri sportive, incendiere;
i) Autoturismele folosite pentru rent-a-car, poli ie, coli de oferi, taxi, precum i vehiculele comerciale, beneficiaz
numai de asistenta mobila sau remorcare pân la cel mai apropiat Reparator Autorizat Opel sau tractare dup accident la
cel mai apropiat Reparator Autorizat;
j) Nu sunt acoperite incidentele ap rute la remorca tractat i/sau cele provocate de remorca autovehiculului eligibil.
k) Nu vor fi tractate autovehiculele care sunt înc rcate cu marf . In momentul în care sunt necesare serviciile de
asisten .
l) Incidentele ap rute ca urmare a calamit ilor naturale, exploziilor de orice tip, actelor de vandalism, participarea la
competi ii sportive.
m) Nu beneficiaz de servicii autovehiculele f
numere de înmatriculare sau cele cu numere provizorii sau de
export.
n) În caz de accident autovehiculele beneficiaz numai de serviciile de asisten rutier /depanare i de tractare dup
accident, pân la cel mai apropiat Reparator Autorizat Opel /Asigurator). În cazul în care sunt necesare, recuperarea
autovehiculului precum i transportul persoanelor aceste servicii vor fi asigurate contra cost.
Obs. În cazul tuturor incidentelor neacoperite, prezentate la punctul 6, Centrul de Asisten Opel v va oferi doar
asisten organizatoric . Costurile pentru serviciile suplimentare trebuie pl tite de c tre beneficiar iar costurile vor fi
comunicate de c tre Centrul de Asisten Opel.
7. Disponibilitate i restric ii
De asemenea, Centrul de Asisten Opel este disponibil i pentru autovehiculele în regim de leasing i pentru
autovehiculele coal pentru uz privat.
Autovehiculele de închiriat conduse individual, cele de coal în scop comercial i taximetrele sunt asigurate numai
pentru „Asisten mobil ” i „Tractare”.
Autovehiculele de închiriat cu dovada utiliz rii pe termen lung în regim de leasing (minim 12 luni) pot beneficia de
întreaga gam de servicii.
De la locul producerii avariei, persoana(ele) autorizat (e) poate(pot) utiliza un singur tip de transport la Centrul de
repara ii / Compania de închirieri de autovehicule – i nu mai multe mijloace de transport diferite.
rug m s ine i cont de faptul c , întotdeauna, companiile care închiriaz autovehicule solicit o carte de credit
sau un depozit bancar ca mod de asigurare a serviciilor prestate i c pot fi impuse restric ii (de ex. referitoare la trecerea
grani ei), în conformitate cu termenii i condi iile generale ale închirierii autovehiculului. Informa iile trebuie solicitate din
partea Centrului de Asisten Opel.
Asisten a Opel î i declin orice responsabilitate pentru inadverten ele i deficien ele în prestarea acestor servicii în
cazul în care astfel de deficien e sunt cauzate de calamit i naturale, drumuri blocate, acte de r zboi, cutremure, greve, etc.
Pentru restric ii suplimentare vezi punctul 6 (Pagube neacoperite / excluderi).

Servicii suplimentare

Tractare dup un accident rutier*
În cazul unui accident în care este implicat autovehiculul, este asigurat doar tractarea pân la cel mai apropiat
Centru de repara ii autorizat Opel.
În cazul în care accidentul survine în regiunea în care se afl unitatea reparatorie de la care s-a achizi ionat pachetul
de asisten “Opel Asisten Rutier ”, autovehiculul poate fi tractat pân la respectivul Centrul de repara ii autorizat Opel.
În cazul în care Dealerul Opel de la care a i achizi ionat pachetul de asisten “Opel Asisten Rutier ” nu se afl în
regiunea în care a survenit accidentul i dori i, totu i, ca autoturismul s fie transportat la aceasta, va rug m s apela i
Centrul de Asisten Opel pentru a afla modalitatea în care poate fi realizat transportul.
Orice eventual remorc sau rulot ata at vehiculului va fi tractat la acela i atelier, îns serviciile vor fi contra-cost
În caz de accident rutier, numai „Tractarea” este disponibil .
*) Accident Rutier: Coliziunile în care autovehiculul este deteriorat în a a m sur încât nu mai poate fi condus sau
conducerea sa va afecta siguran a traficului
Orice sesizare sau reclama ie privitoare la serviciul “Opel Asisten
Rutier ” poate fi trimis la adresa de
e-mail office@a24assistance.ro sau la fax 0264 207 901. R spunsul la aceasta va fi transmis în cel mult 5 zile lucr toare de
la primirea acesteia.
Pentru îmbun
irea continu a serviciilor pe care vi le oferim, v rug m s lua i în considerare faptul c Centrul de
Asisten Opel î i rezerv dreptul de a v contacta pentru monitorizarea gradului de satisfac ie fa de serviciile sale.
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