
LEXUS EURO ASSISTANCE to prestiżowy program pomocy drogowej
stworzony po to, aby w każdym europejskim kraju posiadacz pojazdu
LEXUS czuł się komfortowo i bezpiecznie. 
W przypadku jakichkolwiek problemów należy zadzwonić pod numer
wskazany na str. 1. Pomoc ta udzielana jest nieodpłatnie, przez całą
dobę, każdego dnia roku, w przypadku przerwy w podróży zaistniałej na
skutek awarii pojazdu, jego kradzieży lub wypadku drogowego w ciągu
pierwszych trzech lat licząc od momentu wydania pojazdu pierwszemu
właścicielowi.

Pomoc drogowa (Roadside Assistance), holowanie (z zakwaterowaniem
w hotelu, wynajęciem samochodu zastępczego lub kontynuacją
podróży), usługa kierowcy zastępczego, odprowadzenie pojazdu i
dostawa części.

Pakiet ten jest oferowany dla naszych Klientów zarówno w kraju jak i za
granicą. Bliższe informacje i wyłączenia podano w dalszym tekście.

In geval van autopech buiten het land van aankoop, gelieve het
internationale telefoonnummer van het land van aankoop te bellen, dat
aan de binnenzijde van de voorkaft is vermeld.

Przed podjęciem jakichkolwiek innych działań należy zadzwonić
pod wskazany na str. 1 telefon kontaktowy LEXUS EURO
ASSISTANCE. W przypadku braku autoryzacji ze strony LEXUS
EURO ASSISTANCE 24 żadne koszty poniesione przez
posiadacza pojazdu nie podlegają zwrotowi.

POMOC
EUROPEJSKA
24 GODZINY NA DOBĘ



Pomoc drogowa (Roadside Assistance)
Jakiekolwiek naprawy pojazdu mogą być dokonywane wyłącznie przez
przeszkolonych mechaników LEXUSA. Zmiany koła lub uzupełnienie
paliwa mogą być dokonane na miejscu awarii przez pomoc drogową.

Holowanie 
W przypadku unieruchomienia na drodze pojazd powinien zostać
odholowany do najbliższej autoryzowanej stacji LEXUSA. W przypadku
awarii lub wypadku na niektórych płatnych autostradach, wiążących się
z ograniczeniami pomocy, prosimy o skontaktowanie się LEXUS EURO
ASSISTANCE 24 w celu zasięgnięcia porady. Prosimy o przesłanie
dowodów potwierdzających poniesienie wszelkich kosztów powstałych
wskutek awarii do LEXUS EURO ASSISTANCE 24. Jeżeli unieruchomienie
zaistniało na terenie jednego z krajów nie dysponujących siecią
autoryzowanych stacji LEXUSA, pojazd należy przetransportować koleją
bądź lawetą do tej autoryzowanej stacji, w której dokonano jego
pierwotnego zakupu lub do stacji najbliższej miejscu zamieszkania jego
pierwszego użytkownika z: Bułgarii, Czarnogóry, Macedonii, Serbii.
Jeżeli naprawa nie może zostać wykonana w ciągu doby, Beneficjent
Programu ma prawo wyboru jednej z trzech opcji:

Zakwaterowanie w hotelu
Jeżeli wolą Beneficjenta jest pozostanie na miejscu do czasu zakończenia
naprawy, przysługuje Mu/Jej bezpłatne zakwaterowanie w hotelu
(wliczając śniadanie). Pobyt w hotelu nie może przekraczać 4 dni, a
kwota przypadająca na osobę za dzień równowartość 184 Euro.

Wynajęcie samochodu zastępczego
Drugą z możliwych opcji, w przypadku, gdy pojazd został odholowany
przez personel LEXUS EURO ASSISTANCE 24, a czas jego naprawy
przekracza 24 godziny, lub w razie nieodnalezienia pojazdu w ciągu 
48 godzin od jego kradzieży jest nieodpłatne wypożyczenie pojazdu
zastępczego na czas trwania prac naprawczych, jednak nie dłużej niż 5
dni. Wszystkie koszty związane z wynajmem samochodu, za wyjątkiem
kosztów zakupu paliwa, opłat drogowych oraz kosztów dodatkowego
ubezpieczenia, ponosi LEXUS EURO ASSISTANCE 24. Beneficjent
wyraża zgodę na spełnienie wymagań firmy wynajmującej samochody.
Samochód zastępczy wydawany jest wyłącznie tym użytkownikom
LEXUSA, których pojazd wymaga holowania.

Kontynuacja podróży / powrót do domu
Jeżeli wolą Beneficjenta jest kontynuowanie podróży lub powrót do miejsca
zamieszkania, w przypadku unieruchomienia pojazdu, przysługuje mu
nieodpłatny bilet kolejowy 1 klasy lub bilet lotniczy klasy business, jeżeli
podróż pociągiem miałaby trwać ponad 6 godzin. W przypadku kradzieży,
Beneficjentowi przysługują do wyboru wyłącznie opcja druga i trzecia.

Kierowca zastępczy
W przypadku, kiedy użytkownik pojazdu nie jest zdolny do jego
prowadzenia, a okoliczność ta zaistniała na skutek wypadku lub
choroby kierowcy, pojazd może zostać odprowadzony przez kierowcę
zastępczego do miejsca docelowego lub do miejsca zamieszkania
Beneficjenta. Wszystkie dodatkowe koszty, z wyłączeniem opłacenia
kierowcy, ponosi Beneficjent.

Odprowadzenie pojazdu
Jeżeli naprawa unieruchomionego pojazdu zastała zakończona, lub gdy
nie można jej zakończyć w ciągu 5 dni, lub kiedy pojazd został
odnaleziony w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia kradzieży na policję,
pojazd zostanie odprowadzony do miejsca zamieszkania Beneficjenta.
Samochód transportowany będzie pociągiem lub lawetą. Maksymalna
kwota przeznaczona na pokrycie tej usługi to równowartość ceny biletu
kolejowego 1 klasy lub biletu lotniczego klasy business, zależnie od
czasu transportu. W przypadku gdy Beneficjent zdecyduje przyjechać
po samochód do miejsca, w którym jest naprawiany, przysługuje Mu/Jej
bilet kolejowy 1 klasy lub bilet lotniczy klasy business, jeżeli czas
podróży pociągiem przekraczałby 6 godzin.

Dostawa części (z wyłączeniem blach nadwozia)
W przypadku, gdy części niezbędne do naprawy unieruchomionego
pojazdu nie są osiągalne na terenie kraju, w którym przebywa
Beneficjent, zostaną one dostarczone, po wyrażeniu zgody przez
Beneficjenta, możliwie najbardziej odpowiednim i najszybszym
środkiem transportu. Dowóz części jest nieodpłatny. Koszt zakupu tych
części ponosi Beneficjent, chyba że warunki gwarancji stanowią inaczej.

OFEROWANA 
POMOC

WAŻNE TERMINY
Beneficjent
Terminem tym określa się zarówno kierowcę pojazdu objętego
Programem, jak i wszystkich pasażerów z nim podróżujących, zgodnie z
przepisami regulującymi przewóz osób i w liczbie nieprzekraczającej
dopuszczalnej  ilości  miejsc  okreslonej  przez producenta pojazdu.
Program nie obejmuje autostopowiczów lub pasażerów płacących za
przejazd pojazdem.

Pojazdy objęte Programem
Programem objęte są wszystkie nowe pojazdy LEXUS sprzedawane w
autoryzowanych stacjach obsługi w następujących krajach: Austrii,
Czechach, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii,



Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce,
Portugalii, Szwajcarii, Szwecji, Estonii, Litwie, Słowenii, Łotwie na
Węgrzech, i we Włoszech.

Czas objęcia Programem
Wymienione powyżej usługi świadczone są w ramach Programu, który
obejmuje użytkowników pojazdu LEXUS na okres trzech (3) lat od daty
wydania pojazdu przez autoryzowaną stację jego pierwszemu
właścicielowi, wymienionemu w Karcie Gwarancyjnej Pojazdu wydanej
przez autoryzowaną stację Lexusa.

Kraje objęte Programem
Wszelka pomoc w ramach Programu udzielana będzie Beneficjentom
na terenie następujących krajów: Andora, Austria, Belgia, Bośnia i
Hercegowina*, Bułgaria*, Ceuta, Chorwacja, Cypr, Czechy, Czarnogóra*,
Dania, Estonia, Finlandia, Francja (Europa) & Korsyka, Niemcy, Gibraltar,
Grecja, Węgry, Islandia*, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa,
Luksemburg, Macedonia*, Malta, Monako, Norwegia, Polska,
Portugalia, San Marino, Rumunia*, Serbia, Słowacja, Słowenia,
Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja* (część europejska),
Ukraina, Wielka Brytania.

* Jakość usług w wymienionych krajach może być różna, w zależności od lokalnych warunków.

Uwagi
a) W przypadku potrzeby uzyskania pomocy, Beneficjent jest proszony

o podanie swoich danych (włącznie z numerem telefonu) oraz
bliższych danych określających pojazd. 

b) W przypadku kradzieży pojazdu wymaga się zgłoszenia tego faktu
policji przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań.

c) Usługi w ramach Programu świadczone są w zależności od
warunków lokalnych, dotyczy to zwłaszcza opcji zakwaterowania w
hotelu i wynajmu pojazdu zastępczego.

Sytuacje nie objęte Programem
a) Programem nie jest objęte żadne unieruchomienie pojazdu

zaistniałe w czasie czynnego udziału we wszelkich imprezach
sportowych.

b) Programem nie jest objęte żadne uszkodzenie bagażu, strata
środków materialnych ani uszkodzenia ciała, chyba że i tylko w
ramach gwarancji towarzystwa ubezpieczeniowego.

c) LEXUS EURO ASSISTANCE 24 nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za utrudnienia w wypełnieniu zobowiązań Programu zaistniałych w
wyniku: działania sił wyższych, strajków, ograniczeń i zarządzeń władz
poszczególnych państw, zakazów uregulowanych prawnie, piractwa,
wszelkich eksplozji, wybuchów nuklearnych oraz promieniowania
radioaktywnego. Jakość usług w wymienionych krajach może być
różna, w zależności od lokalnych warunków.
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