
Spoločnosť ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. pripravila v spolupráci so spoločnos-
ťou Europ Assistance, s.r.o. pre svojich klientov program asistenčnej 
služby ARVAL ASSISTANCE.

Tento program zabezpečuje Vám – klientom našej spoločnosti, kom-
plexné asistenčné služby na území SR i v zahraničí. Jeho využívanie 
sa riadi nasledujúcimi podmienkami:

Základnou podmienkou pre bezplatné čerpanie služieb v ďalej uvede-
nom rozsahu je ich zaznamenanie na dispečingu ARVAL ASSISTANCE 
na tel. čísle +421 (0)2 57 10 80 80.

Po zavolaní na dispečing ARVAL ASSISTANCE sa Vám ozve operátor, 
ktorému prosím nahláste nasledujúce údaje:

-

I. PODMIENKY PRE AUTOMOBIL V PROGRAME
-

dujúce podmienky: sú spravované spoločnosťou ARVAL SLOVAKIA, s.r.o. 
a registrované na Slovensku.

Z programu sú vylúčené tieto vozidlá: taxi služby, vozidlá autopožičovne 
a autoškoly. Vozidlá nad 3,5 t majú obmedzenú asistenciu.

II. ASISTENČNÝ PROGRAM
Program bezplatnej asistencie sa vzťahuje na nepojazdnosť vozidla 

vandalizmom.

-

mrznutá ručná brzda, zamrznuté okná a dvere, strata alebo odcudzenie 

cestnej asistencie, odtiahnutia alebo úschovy vozidla.

         CESTNÁ ASISTENCIA – OPRAVA NA MIESTE

ARVAL ASSISTANCE zaistí opravu prostred-
níctvom vhodného partnera – servisného vozidla priamo na mieste 
poruchy.

SPRIEVODCA
ASISTENČNÝMI SLUŽBAMI
ARVAL ASSISTANCE

PROGRAM ARVAL ASSISTANCE  |  +421 (0)2 57 10 80 80
24 hodinový servis, ak potrebujete kedykoľvek 
a kdekoľvek bezplatne pomôcť alebo poradiť

We care about cars. We care about you.



We care about cars. We care about you.

 ODTIAHNUTIE, USCHOVANIE VOZIDLA
Pokiaľ nie je možná oprava priamo na mieste nehody alebo poruchy, 
ARVAL ASSISTANCE Vám zaistí odtiahnutie vozidla do najbližšieho 
autorizovaného servisu, alebo do iného servisného strediska. V prí-

zatvorené, ARVAL ASSISTANCE zaistí bezpečnú úschovu vozidla 
až do doby prevzatia vozidla autoservisom. ARVAL ASSISTANCE 
zaistí aj odtiahnutie a úschovu prívesu či iného prípojného vozíka. 

ako cez ARVAL ASSISTANCE
služieb v plnom rozsahu.

NÁHRADNÉ VOZIDLO
V prípade, keď nie je možné vozidlo opraviť do 4 hodín, ARVAL 
ASSISTANCE zariadi pristavenie náhradného vozidla rovnakej 

zapožičania je max. 5 alebo 10 dní podľa predplateného programu. 
Pri zapožičaní nebude ARVAL ASSISTANCE
a nadštandardné poistenie.

-
hodnutom mieste. Po uplynutí doby zápožičky musí byt vozidlo vrátené 
na tom istom mieste ako bolo prevzaté alebo mieste odsúhlasenom 
poskytovateľom asistenčnej služby v stave podľa preberacieho proto-

V prípade, keď nie je vozidlo možné opraviť do 4 hodín a miesto poruchy 
alebo nehody sa nachádza ďalej ako 80 km od miesta bydliska alebo 

poskytnutá jedna z nasledujúcich dvoch možností: náhradné ubytovanie, 
alebo možnosť v pokračovaní v ceste/návrat späť.

NÁHRADNÉ UBYTOVANIE PRE VODIČA 
A OSTATNÝCH PASAŽIEROV

ARVAL ASSISTANCE
v hoteli, ďalej zariadi prepravu posádky vozidla do daného hotela. Ubyto-
vanie sa vzťahuje na dobu opravy vozidla, max. však na 2 dni.

POKRAČOVANIE V CESTE / NÁVRAT SPÄŤ
ARVAL ASSISTANCE zorganizuje dopravu cestujúcich do plánovaného cieľa 
cesty, alebo späť do miesta stáleho pobytu užívateľa vozidla na Slovensku. 
Uvedená preprava bude uskutočnená vlakom 1. triedy alebo, ak by cesta 
vlakom trvala viac než 6 hodín, lietadlom v ekonomickej triede.

Pre všetky uvedené služby platia nasledovné celkové limity vzťahu-
júce sa na jeden asistenčný prípad:

Náhradné vozidlo na 5 dní:

V zahraničí 500 EUR

Náhradné vozidlo na 10 dní:

V zahraničí 1000 EUR

INFORMAČNÉ SLUŽBY
ARVAL SLOVAKIA pripravila na linke ARVAL ASSISTANCE aj bezplatné 

zdravotníckych zariadeniach.

osobám podľa potreby klienta.

ARVAL ASSISTANCE

dokladov. ARVAL ASSISTANCE

-

trasy ciest, poplatky, dopravné spoje.

V prípade, že v zahraničnom servise, kam bolo vozidlo odtiahnuté, nie je 
ARVAL ASSISTANCE -


