územná a časová platnosť
kumulatívny limit pre služby

Nepojazdnosť vozidla **
oprava vozidla na mieste
odťah vozidla – lokálny (okamžite)
odťah vozidla – diaľkový (pokiaľ nie je možné vozidlo opraviť do 24h)

Zóna 1 / Zóna 2* - 30 dní
Neobmedzene

Asistenčné limity:
neobmedzene
100 km
do miesta bydliska v SR

úschova vozidla

14 dní

ubytovanie v hoteli pre celú posádku vozidla (v Zahraničí)

3 noci

ekologická likvidácia vozidla (v Zahraničí)

neobmedzene

pokračovanie v ceste a návrat vlak/bus/lietadlo (pre celú posádku)

neobmedzene

vyzdvihnutie opraveného vozidla (náklady na dopravu jednej osoby)

neobmedzene

náhradné vozidlo (pokiaľ nie je možné vozidlo opraviť do 24h)
- pre lokálne použitie počas opravy v servise
- pre návrat domov
- pre pokračovanie v ceste do destinácie a následný návrat domov
- hradíme aj pristavenie a odstavenie vozidla
Informačné služby (v Zahraničí)
- mechanik na telefóne
- informácie o priebehu opravy v zahraničí
- tlmočnícke a prekladateľské služby
- vyhľadávanie adries (servisy, čerpacie stanice, zmenárne, atp.)

10 dní

neobmedzene

*Zóna 1: Slovensko, Česko, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Chorvátsko, Slovinsko, Francúzsko (bez Korziky),
Taliansko (bez Sicílie a Sardínie), Čierna Hora, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Rumunsko, Bulharsko,
Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nemecko, Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Dánsko.
*Zóna 2: Geografické územie Európy okrem Ruska, Bieloruska, Turecka, a Krymskej autonómnej republiky.
** Asistenciu poskytneme vždy, pokiaľ je Vaše vozidlo nepojazdné, a to z akéhokoľvek dôvodu:
Dôvody nepojazdnosti: nehoda, porucha, živelná udalosť, vandalizmus, terorizmus, pokus o krádež vozidla,
krádež vozidla, iný trestný čin, defekt pneumatiky, vybitá batéria, strata/odcudzenie registračnej značky
v Zahraničí, vyčerpaním alebo zámenou paliva.

Cena 30 dňového poistenia Mobilita24 Prázdniny

vrátane DPH

ZÓNA 1 - Osobné vozidlá a motocykle

49 €

ZÓNA 2 - Osobné vozidlá a motocykle

89 €

ZÓNA 1 - Úžitkové vozidlá / Obytné autá do 3,5t

99 €

ZÓNA 2 - Úžitkové vozidlá / Obytné autá do 3,5t

169 €

Osobní vozidlo – vozidlo s celkovou hmotností do 2,5t s maximálnou výškou 2,5m určené pre prepravu osôb
Úžitkové vozidlo – vozidlo s celkovou hmotností 2,5t – 3,5t, vyššie ako 2,5m

