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ContiSafe3 TM szolgáltatási csomag  
 
 
Tisztelt Érdeklődő! 
 
 
Egy rövid tájékoztatást  szeretnénk adni a ContiSafe3TM szolgáltatási csomagról, mely nem helyettesíti a Biztosítási 
feltételeket , de megkönnyítheti a szolgáltatás megismerését. Bízunk benne, hogy ez segíti a döntését a Continental 
csoport gumiabroncs termékei* mellett, és Önt az ügyfeleink között köszönthetjük. 
 
Amennyiben egy garnitúra (4db) Continental csoport által forgalmazott új gumiabroncsot vásárol, úgy 2.990 Ft-tól vá-
sárolhat hozzá ContiSafe3 TM szolgáltatási csomagot.  
 
3X-os BIZTONSÁG 1 ÁRÁÉRT! (Defektgarancia, Assistan ce szolgáltatás, Balesetbiztosítás)  
 
Szolgáltatási csomag tartalma: 

� Közlekedési balesetbiztosítás minden utasra az autóban (nem számít, hogy gépjármű tulajdonos vagy sofőr) 
o fedezet: közlekedési baleseti halál és közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás 
o biztosítási összeg: 1.000.000 Ft / utas 

� Asszisztencia 
o Defekt, vandalizmus, kátyúkár esetén 
o 7/24 Call Center (+36 1 465 3786) 
o Sérült abroncs cseréje a helyszínen vagy abroncsjavítás a szervizben 
o Gépjármű és az utasok szállítása szervizbe 
o Gépjárműtárolás a következő munkanapig 
o Amennyiben az abroncs nem javítható, akkor csere új abroncsra az ügyfél önrész fizetése mellett 
o Bérautó vagy szállás max. 3 napra Európában, ha a javítás nem végezhető el a baleset napján 

 
Az asszisztencia szolgáltatást a Europ Assistance Magyarország végzi, aki jelentős és több éves tapasztalattal rendel-
kezik ezen a területen és hazai, illetve európai partnerein keresztül nyújt segítséget. 
 
Gépjárm ű kategóriák:  Személygépjármű és kistehergépjármű (3,5 tonnáig) 
*Gumiabroncs márkák:  Continental, Uniroyal, Semperit, Barum, General Tire (ezek szervizenként változhatnak) 
Területi hatály:  Magyarország és Európa (biztosítási feltétel szerint) 
Biztosítási id őtartam:  2 év a regisztrációtól 
 
A biztosítás életbe lépésének feltétele, hogy új gumiabroncs szettet vásárol, majd felszerelteti a kijelölt szerviz partne-
reknél, valamint vásárol ContiSafe3 TM szolgáltatási csomagot, végezetül regisztrál a weboldalon. A regisztrálás történ-
het a szervizben elhelyezett tableten, a szórólapon lévő QR kód beolvasásával vagy a www.contisafe3.hu weboldalon. 
Ezzel a regisztrációval Ön biztosítottá válik. A regisztráció lezárásával a megadott e-mail címre automatikusan meg-
küldjük az összes kapcsolódó dokumentumot.  
 
További kérdéseivel kérjük, bizalommal forduljon a partnereinkhez. 
 
Jó utat és biztonságos közlekedést kívánunk! 


