
Asistenční služby
Bez Starostí
pro vaše cestování 
i pro váš domov

Asistenční služby sestavené na míru pro bezstarostné cestování 
nejen v autě a na motorce, ale také pro pohodlí a bezpečí celé rodiny 
v domácnosti.

Na cestách i v domácnosti vás může potkat mnoho nebezpečných 
situací, které vás mohou nemile překvapit. V rámci našeho 
nadstandardního rozsahu poskytovaných asistencí vám zajistíme 
opravdové bezpečí v obou případech. 

V nabídce asistencí jsou asistenční služby pro motoristy Autem 
Bez Starostí či Do Hodiny Bez Starostí, pro motorkáře Motorkou 
Bez Starostí nebo pro širokou veřejnost Domácnost Bez Starostí.

Ceny asistenčních služeb se mohou měnit, a to z důvodu aktuální situace 
na trhu (změny či zavedení nových podmínek, inflace apod.). Asistenční služby 

nabízíme klientům bez DPH, jelikož plnění je osvobozeno od DPH dle § 55 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Aktuální ceny naleznete vždy na webu 

www.asistencnisluzby.cz www.asistencnisluzby.cz

AUTEM 
BEZ STAROSTÍ

EVROPA

MOTORKOU 
BEZ STAROSTÍ

EVROPA

DO HODINY
BEZ STAROSTÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

DOMÁCNOST 
BEZ STAROSTÍ

ČESKÁ REPUBLIKA

PRODEJNÍ CENY ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Ceny pro vozidla do 14 let a do 2 499 kg

Ceny pro vozidla, která jsou buď starší 14 let 
anebo jejich hmotnost je vyšší než 2 499 kg

Ceny pro vozidla, která jsou starší 14 let a jejich hmotnost 
je vyšší než 2 499 kg

Autem 
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

Motorkou 
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

Do Hodiny 
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

Domácnost 
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

14 dní   850 Kč   750 Kč   850 Kč x

30 dní 1050 Kč   950 Kč 1050 Kč x

180 dní 1350 Kč 1250 Kč 1350 Kč x

365 dní 1850 Kč 1750 Kč 1850 Kč 1790 Kč

Autem 
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

Motorkou
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

Do Hodiny
Bez Starostí

Prodejní cena
(včetně DPH)

14 dní  1050 Kč   850 Kč  1050 Kč

30 dní 1250 Kč   1150 Kč 1250 Kč

180 dní 1650 Kč 1550 Kč 1650 Kč

365 dní 2150 Kč 2050 Kč 2150 Kč

Autem Bez Starostí
Prodejní cena
(včetně DPH)

Do Hodiny Bez Starostí
Prodejní cena
(včetně DPH)

14 dní  1250 Kč 1250 Kč

30 dní 1550 Kč 1550 Kč

180 dní 2050 Kč 2050 Kč

365 dní 2650 Kč 2650 Kč

 krytí v případech nahodilých krizových situací v domácnosti, jako jsou 
služby elektrikáře, plynaře, instalatéra, topenáře, sklenáře, zámečníka, a to 
zpravidla do 1 hodiny od nahlášení v krajských městech a do 2 hodin 
mimo ně a to v 80 % případů

 osobní lékař – telefonická konzultace s odborným lékařem pro radu 
v krizových situacích ohledně náhlých zdravotních potíží členů 
domácnosti, a to 24 hodin denně

 právní pomoc – právní poradna po telefonu s možností využití odborné 
právní rady v náhlých krizových situacích a to 24 hodin denně

 IT specialista – v případě nefunkčnosti počítače nebo problému s jeho 
užíváním až hodinová konzultace s odborníkem po telefonu nebo 
prostřednictvím vzdáleného připojení

 odstranění vosích a sršních hnízd

 nadstandardní limit až do 10 000 Kč na jednu událost

 služeb řemeslníků je možné využít na 5 asistenčních událostí do roka, 
ostatní služby 10krát v jednom roce

Asistenční služby Domácnost Bez Starostí pomohou vám i celé vaší 
rodině při řešení nahodilých krizových situací v domácnosti. 

Až 50 000 Kč ročně 
pro klid ve vaší domácností

Více informací o asistenční službě Domácnost Bez Starostí naleznete 
na www.domacnostbezstarosti.cz nebo na infolince každý pracovní 

den od 9 do 18 hod. v České republice: +420 601 003 006.

DOMÁCNOST BEZ STAROSTÍ
ASISTENČNÍ  SLUŽBY PRO VÁŠ DOMOV
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 krytí ve všech případech nepojízdnosti (havárie, porucha, defekt 
a vandalismus) v ČR i v Evropě

 vztahuje se i na přívěsný vozík do 1 t a přívěsný karavan do 2,5 t

 v rámci ČR garance odtahu asistovaného vozidla ihned na zjištění 
závady do klientem určeného servisu do vzdálenosti 200 km a pro 
řidiče i posádku zajištění náhradního vozidla nebo přepravy do místa 
bydliště

 úhrada neopravitelné pneumatiky do limitu 4 000 Kč

 v případě neopravitelnosti asistovaného vozidla do 24 hodin 
a v případě nehody ihned garance odtahu nepojízdného vozidla 
v rámci ČR i zahraničí v limitu až do 2 500 km (1 250 km tam 
a 1 250 km zpět) na klientem vybrané místo a pro řidiče i posádku 
zajištění náhradního vozidla nebo přepravy do místa bydliště

 v případě neopravitelnosti vozidla do 4 hodin od nahlášení události 
zapůjčení náhradního vozidla až na 8 dní, ne déle než na dobu opravy

 v případě, kdy vozidlo nebude opraveno do 24 hodin mimo defekt 
a čelní sklo, má klient nárok na odtah v rámci ČR, a to bez limitu km

 krytí ve všech případech nepojízdnosti (havárie, porucha, defekt 
a vandalismus) v ČR

 v případě nedostatku paliva, vybití baterie nebo defektu (pokud je 
ve vozidle rezervní kolo) garance příjezdu asistenčního vozidla v rámci celé 
ČR a vyřešení dané situace do cca 1 hodiny 

 v případě ostatních důvodů nepojízdnosti asistovaného vozidla garance 
přistavení náhradního vozidla do 1 hodiny od nahlášení události 
v krajských městech a do 2 hodin mimo ně, a to v 80 % případů

 odtah nepojízdného vozidla do klientem určeného servisu v rámci ČR

 zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní, ne déle než na dobu opravy, 
se kterým pokračujete tam, kam potřebujete

 vrácení zapůjčeného vozidla do servisu, kam bylo odtaženo nepojízdné vozidlo

 úhrada neopravitelné pneumatiky do limitu 4 000 Kč

 osobní lékař – telefonická konzultace s odborným lékařem pro radu 
v krizových situacích ohledně náhlých zdravotních potíží dítěte – 
k dispozici 24 hodin denně

 zprostředkování řemeslníků: elektrikář, plynař, sklenář, topenář, instalatér, 
zámečník

První asistenční služby pro všechny řidiče, kteří v jakémkoliv 
případě nepojízdnosti vozidla nechtějí trávit čas hodiny čekáním 
na odtahovou službu a poté navíc zůstat bez náhradního vozidla.

Asistenční služby Autem Bez Starostí jsou určené pro všechny 
řidiče osobních vozidel do 3,5 tuny, a to bez rozdílu, zda jezdí pouze 
v České republice nebo i do zahraničí.

Vaše potíže vyřešíme 
do hodiny, na cestách 
i v domácnosti

Asistenční služby, které vás vždy 
dopraví do cíle

Více informací o asistenční službě Autem Bez Starostí naleznete 
na www.autembezstarosti.cz nebo na infolince každý pracovní den 
od 9 do 18 hod. v České republice i v zahraničí: +420 601 003 006.

Více informací o asistenční službě Do Hodiny Bez Starostí naleznete 
na www.dohodinybezstarosti.cz nebo na infolince každý pracovní 

den od 9 do 18 hod. v České republice: +420 601 003 006.

Více informací o asistenční službě Motorkou Bez Starostí naleznete 
na www.motorkoubezstarosti.cz nebo na infolince každý pracovní den 

od 9 do 18 hod. v České republice i v zahraničí:+420 601 003 006.

 krytí ve všech případech nepojízdnosti (havárie, porucha, defekt 
a vandalismus) v ČR i v Evropě

 v případě neopravitelnosti asistovaného motocyklu do 4 hodin 
od nahlášení události zapůjčení náhradního vozidla až na 5 dní, ne déle 
než na dobu opravy

 v rámci ČR garance odtahu asistovaného motocyklu ihned na zjištění 
závady do klientem určeného servisu do vzdálenosti 200 km a pro 
řidiče i spolujezdce zajištění náhradního vozidla nebo přepravy 
do místa bydliště

 v případě neopravitelnosti asistovaného motocyklu do 24 hodin 
a v případě nehody ihned garance odtahu nepojízdného vozidla 
v rámci ČR i zahraničí v limitu až do 2 500 km (1 250 km tam 
a 1 250 km zpět) na klientem vybrané místo a pro řidiče i spolujezdce 
zajištění náhradního vozidla nebo přepravy do místa bydliště

 úhrada neopravitelné pneumatiky do limitu 6 000 Kč

 v případě, kdy vozidlo nebude opraveno do 24 hodin mimo defekt 
a čelní sklo, má klient nárok na odtah v rámci ČR, a to bez limitu km

Asistenční služby Motorkou Bez Starostí jsou určené pro všechny 
řidiče motocyklů, čtyřkolek i tříkolek, a to bez rozdílu, zda jezdí 
pouze v České republice nebo i do zahraničí.

Postaráme se o motorku 
a motorkáře včetně 
spolujezdce

MOTORKOU BEZ STAROSTÍ
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