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CESTOVÁNÍ
BEZ STAROSTÍ
Pohoda a jistota motoristů na cestách po Evropě a České republice.
Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou
nemile překvapit. V rámci našeho nadstandardního rozsahu poskytovaných
asistencí vám zajistíme opravdové bezpečí.
V nabídce asistencí jsou asistenční služby pro motoristy Roční služby po celé
Evropě nebo Tříměsíční služby po celé Evropě. Aktivaci těchto služeb vám
zajistí síť autoservisů Q-SERVICE.

NON-STOP linka pro případ potřeby asistenčního zásahu

1230

s námi jste stále mobilní

TARIF 1890
Roční služby po celé Evropě

Silniční služba
Oprava na místě poruchy – ZDARMA!

Kč
0
9
18
*

Dispečink
Zdarma práce non-stop dispečinku pro případ pomoci doma i v zahraničí. Naši dispečeři jsou
připraveni Vám pomoci 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Máte-li problém, volejte 1230.
Dovoz pohonných hmot
ZDARMA Vám v případě nenadálé události dovezeme pohonné hmoty.
Startování vozu
V případě nefunkční startovací baterie, Vám přijede na pomoc Žlutý Anděl a pomůže Vám auto
nastartovat, případně doveze novou baterii.
Předání vzkazu
ZDARMA zajistíme předání vzkazu blízké osobě prostřednictvím centrálního dispečinku ÚAMK.
Odtahová služba
Odtah vozidla (včetně příjezdu, naložení, složení a odjezdu odtahového vozidla) do vzdálenosti
100 Km na území ČR a do částky 200€ v zahraničí.
Uskladnění vozidla
ZDARMA uskladnění a zabezpečení nepojízdného vozidla na 5 dní, v zahraničí maximálně do
částky 80€.
Náhradní vozidlo
Zapůjčení náhradního vozidla na dobu 3 dnů na území ČR a do částky 270€ v zahraničí.
Nouzové ubytování
Příspěvek na nouzové ubytování ve výši 1 200 Kč v ČR a 270€ v zahraničí.
Jízdné náhradní dopravy
Příspěvek na jízdné náhradní dopravy do hodnoty 1 200 Kč v ČR a 270€ v zahraničí.
Převoz nepojízdného vozidla
ZDARMA dispečinkem ÚAMK zprostředkovaná přeprava neopravitelného vozidla do 5 pracovních dní ze zahraničí do ČR. Službě musí předcházet odtahová služba organizovaná dispečinkem
ÚAMK.
Právní pomoc
Dispečinkem ÚAMK odsouhlasená úhrada právního poradce v záležitostech, které přímo
souvisí se vzniklou nouzovou situací, a to do částky 70€.
Informační služba
ZDARMA mototuristické informace - na telefonní lince 1230. V případě, že se dostanete do
potíží nebo si plánujete výlet - volejte linku 1230 a zvolte - Dopravní informace - rádi vám
poradíme.

TARIF 870
Tříměsíční služby po celé Evropě
Rozdílné služby oproti roční asistenci:

*

Kč
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7
8

Převoz nepojízdného vozidla
Dispečinkem ÚAMK zprostředkovaná přeprava nepojízdného vozidla ze zahraničí do ČR,
a to do částky 200€.

výhody pro motoristU
Registrace na vozidlo nebo osobu
Bonus program ÚAMK dodatečná sleva na PHM 0,40 Kč až 1 Kč za 1l u více jak
2200 čerpacích stanic
Sleva na cestovní pojištění pro rodinu (UNIQA 1+3)
* Ceny asistenčních služeb se mohou měnit, a to z důvodu aktuální situace na trhu (změny či zavedení nových podmínek,
inflace apod.). Aktuální informace naleznete vždy na www.uamk.cz
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Co je Q-SERVICE
Q-SERVICE je mezinárodní síť profesionálních nezávislých autoservisů pro osobní a
nákladní automobily. Jejími členy jsou pouze špičkově fungující servisy, které trvale plní
standardizovaná kritéria a nabízí svým zákazníkům nejvyšší úroveň služeb a odbornosti.
Servisní koncept Q-SERVICE byl založen v roce 2000 společností Inter Cars, v České republice
působí od roku 2009. Servisy s logem Q-SERVICE najdete v řadě zemí Evropy, kromě ČR také
na Slovensku, v Polsku, Chorvatsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku a dalších.

co q-service nabízí
Q-SERVICE garantuje motoristům profesionální a kompletní péči pro vozidla všech značek
za velmi výhodné ceny. Poskytuje všechny služby autorizovaných servisů a zároveň vždy
něco navíc! Naším cílem je vyjít všem motoristům maximálně vstříc.

Proč q-service
Svým zákazníkům zaručuje odbornou opravu jejich automobilu na úrovni autorizovaných
autoservisů. Proškolený personál používá při opravách nejmodernější servisní vybavení
a kvalitní náhradní díly. Cena opravy a servisních služeb je přesně stanovena na základě
časových norem a technologických postupů předepsaných výrobcem vozidla. Zákazník nejen
předem ví, kolik zaplatí za náhradní díly a opravu, ale bez obav může servisovat i auto v záruce.

autoservisy v síti q-service
Fungují stejně jako autorizované ser visy jednotliv ých automobilek. Nabízejí
stejnou kvalitu, stejné postupy i stejné náhradní díly! Současná legislativa majiteli
autom obilu z ar u čuje, že autom obil op r ave ný v Q -S ERV I CE (s e z a ch ováním
výrobcem nařízených postupů a použitím originálních nebo kvalitou odpovídajících
dílů) neztrácí záruku! V síti Q -SERVICE se můžete vždy spolehnout na kvalitu,
absolutní otevřenost a férovost. A navíc, opravdu výhodné ceny, které jsou často
o 30–40% nižší než v autorizovaných servisech!

Mobilní aplikace Q-SERVICE
Pomocí aplikace snadno najdete nejbližší Q-SERVICE, který vyřeší všechny vaše problémy a
starosti s autem. Dále pak mimo jiné obsahuje dopravní předpisy, rady a tipy pro cestování
v zahraničí nebo návod na přezutí pneumatiky, či vysvětlivky k jednotlivým kontrolkám palubní
desky. Je určena pro mobilní zařízení se systémem android i iOs.

A navíc
prodej náhradních dílů
prodej příslušenství a autodoplňků (včetně montáže)
jarní a podzimní sezónní přípravu vozidla
garantované ceny náhradních dílů a servisních prací

...Váš autoservis
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kvalitní servis
pro vaše auto
Kompletní péče
o vozidla všech značek
Profesionální přístup
Kvalitní díly
Váš Q-SERVICE

q-service.eu

