
3x-os BIZTONSÁG 1 ÁRÁÉRT!
Az utazás élménye biztonsággal teljes!

www.contisafe3.hu

Vágja ki, és tegye a gépjármű forgalmijába!

Együttműködő
partnerünk:

1. Mi az a ContiSafe3TM?
A ContiSafe3TM egy új, Magyarországon egyedülálló szolgáltatási csomag, mely magában foglalja az assistan-
ce-szolgáltatást, a defektgaranciát, illetve a balesetbiztosítást*, mindössze 2.990,- Ft ajánlott fogyasztói ártól. Így 
az utazás legteljesebb biztonságát nyújtja Önnek 2 éven át.

2. Mit tartalmaz a ContiSafe3TM csomag?
Defektgarancia
Abroncsai biztonságáért • Amennyiben biztosított abroncsa defektet kap, úgy kopásarányos mértékig biztosí-
tunk Önnek helyette újat.*

Assistance szolgáltatás
Megoldás a váratlan helyzetekre •  Szombat este esőben defektet kap, és egy országút szélén kétségbeesetten 
áll mozgásképtelen járműve mellett? Az assistance szolgáltatás keretében 1 órán belül érkezik a segítség*, mely 
vagy a helyszínen, vagy a legközelebbi szervizig elszállítva, díjmentesen megoldja Ön helyett a problémát.*

Balesetbiztosítás
Ön és utastársai védelmére, itthon és Európában •  A gépjármű összes utasára vonatkozóan közlekedési baleset 
esetén biztosítási összeg kerül kifizetésre baleseti halál és baleseti rokkantság esetén.*

*További részletekről és feltételekről www.contisafe3.hu weboldalunkon tájékozódhat

Continental abroncsokhoz
ContiSafe3TM szolgáltatás

3x-os BIZTONSÁG 1 ÁRÁÉRT!
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Assistance szolgáltatásBalesetbiztosítás

*



Együttműködő partnerünk:

Defekt vagy baleset esetén hívja 
a ContiSafe3 ügyfélszolgálatát: 

+36 1 465 3786

Rendszám:

……………………………………..............................................................................…………
Regisztráció dátuma:

……………………………………..............................................................................…………
További részletek:  www.contisafe3.hu

Defektgarancia - abroncsai biztonságáért
Assistance szolgáltatás - megoldás a váratlan 
helyzetekre
Balesetbiztosítás - Ön és utastársai védelmére, 
itthon és Európában

3. Hogyan juthatok hozzá a ContiSafe3TM -hoz?

1. Vásároljon egy garnitúra (4 db) Continental, Barum, Uniroyal, Semperit, Matador, vagy General Tire 
márkájú személygépjármű- és kistehergépjármű-abroncsot otthona kényelméből online, vagy sze-
mélyesen szerződött szerviz partnereinknél!

2. Vásároljon ContiSafe3TM szolgáltatási csomagot mindössze 2.990,- Ft-tól otthona kényelméből on-
line, vagy személyesen, szerződött szerviz partnereinknél, az abroncsok vásárlásától számított 
30 napon belül!

3. Szereltesse fel megvásárolt abroncsait szerződött szerviz partnereinknél, az abroncsok vásárlá-
sától számított 180 napon belül!

4. Regisztráljon a www.contisafe3.hu oldalon a partnereinknél erre a célra kihelyezett tableteken, 
vagy otthona kényelméből, az abroncsok felszereltetésétől számított 8 napon belül, és másnap 
00:00 órától már Öné is a teljes körű biztonság élménye!

Részletek és regisztráció partnereinknél vagy a www.contisafe3.hu oldalon.

4. Mi a szolgáltatási csomag pontos tartalma?

Javítás

Csere

Helyszíni javítás 
vagy szállítás

Bérautó vagy

Szállás 

Balesetbiztosítás

A megadott szakszervizben.

Ha szakszerűen nem javítható, akkor csere szükséges 
(szükség esetén 2 db csere, ha 1 db nem pótolható). 

Helyszíni kerékcsere vagy szállítás Continental 
(vagy más) szervizbe.

Max. 3 napra vagy

Szállás szervezés Európában max. 3 napra 
EUR 70/fő/nap.

Biztosított: mindenki, aki a gépjárműben utazik.
Biztosítási összeg: max. 1 millió Ft / utas.

Korlátlan alkalommal (2 év időtartamra) 

Korlátlan alkalommal (2 év időtartamra) 

Évente 1 alkalommal

Évente 1 alkalommal

Évente 1 alkalommal

Évente 1 alkalommal



5. Mire lesz szükségem a regisztrációhoz?

• Abroncs számla, szerelési számla, ContiSafe3TM számla (ez a három tétel akár egy 

számlán is szerepelhet)

• Gépjármű rendszáma, tulajdonos vagy üzembentartó alapadatai

• Regisztráljon a www.contisafe3.hu oldalon a partnereinknél erre a célra kihelyezett 
tableteken, vagy otthona kényelméből, az abroncsok felszereltetésétől számított 8 
napon belül

6. Mit kell tennem, ha bajba kerülök?

Hívja a ContiSafe3TM non-stop 7/24 ügyfélszolgálatát: +36-1-465-3786

7. Mi ügyfélként a feladatom?

Gumiabroncs vásárlás után 180 napon belül szakszervizben felszereltetni és 8 napon 
belül a felszerelést követően regisztrálni.

Káresemény esetén bejelentés azonnal az ügyfélszolgálatnak +36-1-465-3786. Az 
ügyfélszolgálat segítséget nyújt és végig kíséri az ügyfelet a teljes folyamaton.

Gumi javítás esetén a javítást kifizetni a szerviznek majd a számla másolatát a mun-
kalappal együtt elküldeni az ügyfélszolgálatnak (karrendezes@europ-assistance.hu).

Gumicsere esetén a szolgáltatást kifizetni a szerviznek és a számla másolatot a mun-
kalappal együtt elküldeni az ügyfélszolgálatnak (karrendezes@europ-assistance.hu).

Balesetbiztosításnál kárbejelentés a kar@uniqa.hu mail címen vagy +36-1-465-3786 
telefonszámon.



7. Ki fizet kinek és mikor?

8. Mennyi lesz a fizetendő önrészem
gumiabroncs csere esetén?

A vásárlástól számított 9. napot követően a kár időpontjában fennálló profilmélység 
határozza meg az önrész mértékét, melyet alábbi táblázat szemléltet:

Javítás

Csere

Helyszíni javítás 

Szállítás

Bérautó vagy

Szállás 

Ügyfél fizet

Szerviznek

Szerviznek

-

-

-

-

Ügyfélszolgálat utólag fizet

Ügyfélnek

Ügyfélnek – A kopásarányos önrész levonása után a különbözetet.

Segélyszolgálatnak

Segélyszolgálatnak

Bérbeadónak max. 3 napra

Szállásadónak max. 3 napra EUR 70 / fő / nap

Maradvány profilmélység

Vásárlástól számított 8 napig

7 mm vagy nagyobb

6 mm vagy nagyobb

5 mm vagy nagyobb

4 mm vagy nagyobb

3 mm vagy nagyobb

3 mm alatt

Önrész %
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60%
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80%

100%

Önrész az eredeti abroncs kopása szerint

www.contisafe3.hu


