ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΑΣ CLUB AUTOONE
Οι Κάτοχοι της κάρτας Club AutoOne απολαμβάνουν τα κάτωθι προνόμια:
•
•
•

Οδική Βοήθεια ( Τηλέφωνο 210 9988161 )
Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης το όχημα μεταφέρεται στο πλησιέστερο κατάστημα της
AUTOONE ΑΕ. (Δεν παρέχεται τοπικά τεχνική βοήθεια)
Σε περίπτωση ατυχήματος προσφέρεται φροντίδα ασφαλιστικού τύπου δηλαδή, συμπλήρωση
δήλωσης ατυχήματος (φιλικού ή όχι, διακανονισμού), φωτογράφηση ζημιών, άνοιγμα φακέλου
ζημιάς και αποστολή της δήλωσης ατυχήματος στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία.

Η δωρεάν αυτή οδική βοήθεια προσφέρεται όταν το όχημα βρίσκεται εντός του Νομού Αττικής και στο
Οδικό Δίκτυο αυτού. Η μεταφορά του οχήματος γίνεται χωρίς επιβάρυνση του ιδιοκτήτη στο
πλησιέστερο κατάστημα της AUTOONE.
Ενόψει του ότι το πρόγραμμα Club AutoOne προσφέρεται δωρεάν από την AUTOONE ΑΕ, ο
ιδιοκτήτης του οχήματος θα επιβαρύνεται των εξόδων μεταφοράς εφόσον:
•
•

Επιθυμεί την μεταφορά του οχήματος σε διαφορετική διεύθυνση από αυτήν του πλησιέστερου
καταστήματος AUTOONE.
Δεν επιθυμεί την επισκευή από κατάστημα της AUTOONE στο οποίο το όχημα μεταφέρθηκε
αρχικά.

•
Κάρτα καυσαερίων.
Η κάρτα καυσαερίων εκδίδεται δωρεάν μία φορά ανά έτος και απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος
σε ένα από τα καταστήματα της AUTOONE ΑΕ.
•
Προέλεγχος ΚΤΕΟ
Ο προέλεγχος ΚΤΕΟ διενεργείται δωρεάν μία φορά ανά δύο έτη και απαιτείται η προσκόμιση του
οχήματος σε ένα από τα καταστήματα AutoOne.
•
Αυτοκίνητο αντικατάστασης
Στους κατόχους της κάρτας Club AutoOne παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης για επισκευές
φανοποιίας και κατόπιν ραντεβού, όταν οι εργασίες επισκευής απαιτούν την παραμονή του αυτοκινήτου
στο συνεργείο, πάνω από τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα ανάθεσης των εργασιών επισκευής
•
Ειδικές προσφορές
Οι κάτοχοι της κάρτας απολαμβάνουν ειδικές προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα
κοινοποιεί η AUTOONE ΑΕ κατά διαστήματα.
•
Τρόποι πληρωμής
Στους κατόχους της κάρτας Club AutoOne προσφέρεται άτοκος διακανονισμός οφειλών μέσω πιστωτικής
κάρτας, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική.
•
Όροι Συμμετοχής στο πρόγραμμα Club AutoOne.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Club AutoOne και ενεργοποίησης της κάρτας έχουν οι:
•
Κάτοχοι οχήματος μάρκας Fiat.
•
Κάτοχοι οχήματος μάρκας Alfa Romeo.
•
Κάτοχοι οχήματος μάρκας Abarth.

Για την ενεργοποίηση της κάρτας μέλους του Club AutoOne απαιτείται:
•
Επίσκεψη σε ένα κατάστημα AUTOONE με την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
•
Συμπλήρωση εντύπου συμμετοχής στο πρόγραμμα Club AutoOne για την ενεργοποίηση της
κάρτας στο οποίο περιλαμβάνονται και οι όροι του προγράμματος και ρητή ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων αυτής.
•

Ανανέωση κάρτας
Η κάρτα είναι συνδεδεμένη με το όχημα και την χρήση του και, υπ' αυτή την έννοια, ακολουθεί
τον εκάστοτε ιδιοκτήτη και πλαίσιο του οχήματος εφόσον γνωστοποιήσει στην εταιρεία τα
στοιχεία του.

2.

Ενόψει του ότι οι παροχές που σχετίζονται με την κάρτα είναι μεν δωρεάν για τον κάτοχο αυτής ο
οποίος δεν επιβαρύνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο, εν τούτοις όμως, αυτές έχουν κόστος, η
AUTOONE, διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της κρίση και ευχέρεια, να
ανακαλέσει οποτεδήποτε κάποιο ή όλα από τα παρεχόμενα προνόμια γνωστοποιώντας αυτή της
την απόφαση στον εκάστοτε χρήστη της κάρτας.
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