územní a časová platnost

Zóna 1 / Zóna 2* - 30 dní

kumulativní limit pro služby

neomezeně

Nepojízdnost vozidla **

Asistenční limity:

oprava vozidla na místě
odtah vozidla – lokální (okamžitě)
odtah vozidla – dálkový (pokud není možné vozidlo opravit do 24h)

neomezeně
100 km
do místa bydliště v ČR

úschova vozidla

14 dní

ubytování v hotelu pro celou posádku vozidla (v Zahraničí)

3 noci

ekologická likvidace vozidla (v Zahraničí)

neomezeně

pokračování v cestě a návrat vlak/bus/letadlo (pro celou posádku)

neomezeně

vyzvednutí opraveného vozidla (náklady na dopravu jedné osoby)

neomezeně

náhradní vozidlo (pokud není možné vozidlo opravit do 24h)
- pro lokální použití během opravy v servisu
- pro návrat domů
- pro pokračování v cestě do destinace a následný návrat domů
- hradíme i přistavení a odstavení vozidla
Informační služby (v Zahraničí)
- mechanik na telefonu
- informace o průběhu opravy v zahraničí
- tlumočnické a překladatelské služby
- vyhledávání adres (servisy, čerpací stanice, směnárny, atp.)

10 dní

neomezeně

*Zóna 1: Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie (bez Sicílie a Sardinie),
Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Rumunsko, Bulharsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko,
Francie (bez Korsiky), Německo, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Dánsko
*Zóna 2: Geografické území Evropy vyjma Ruska, Běloruska, Turecka, a Krymské autonomní republiky
** Asistenci poskytneme vždy, pokud je Vaše vozidlo nepojízdné a to ať už z jakéhokoliv důvodu:
Důvody nepojízdnosti: nehoda, porucha, živelní událost, vandalismus, terorismus, pokus o krádež vozidla,
krádež vozidla, jiný trestný čin, defekt pneumatiky, vybitá baterie, ztráta/odcizení registrační značky
v Zahraničí, vyčerpáním nebo záměna paliva

Cena 30 denního pojištění Mobilita24 Prázdniny

včetně DPH

ZÓNA 1 - Osobní vozidla a motocykly

1090 Kč

ZÓNA 2 - Osobní vozidla a motocykly

2290 Kč

ZÓNA 1 - Užitková vozidla / Obytné automobily do 3,5t

2590 Kč

ZÓNA 2 - Užitková vozidla / Obytné automobily do 3,5t

4490 Kč

Osobní vozidlo – vozidlo s celkovou hmotností do 2,5t s maximální výškou 2,5m určené pro přepravu osob
Užitkové vozidlo – vozidlo s celkovou hmotností 2,5t – 3,5t, vyšší než 2,5m

