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Pełna ochrona Audi
w każdych warunkach
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Ubezpieczenia
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Ubezpieczenie nowego samochodu

Czy powierzyłbyś swój nowy wymarzony samochód
komuś, komu nie ufasz? To oczywiste, że nie.

Dlatego już w momencie zakupu podaruj swojemu Audi ochronę,
na jaką zasługuje. Z Ubezpieczeniem Audi zyskasz pewność
profesjonalnej obsługi i gwarancję bezpieczeństwa. Dzięki temu
Twój wymarzony samochód będzie służył Ci przez długie lata.
Promocyjna stawka w wybranych ofertach
ubezpieczeniowych dla wszystkich modeli
marki Audi.
Możliwość włączenia składki ubezpieczeniowej
w raty kredytu lub leasingu w ramach oferty
Audi Financial Services.
Samochód zastępczy niezależnie od rodzaju
zdarzenia ubezpieczeniowego.
Holowanie na terenie Polski bez limitu kilometrów,
za granicą do wysokości nawet 2000 €.
Pokrycie kosztów zakwaterowania lub pomoc
w kontynuacji podróży w razie wypadku.
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Wznowienie ubezpieczenia

Przyzwyczaiłeś się do wysokich standardów obsługi
u Autoryzowanych Partnerów Serwisowych Audi
i spokoju, jaki daje Ci Twoja polisa?

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Ubezpieczenie Audi zapewnia
ochronę Twojego Audi dokładnie w takim zakresie, na jakim Ci zależy,
a Ty zapłacisz tylko za wybrane opcje. W dodatku, przedłużając polisę,
możesz otrzymać zniżkę.
Dodatkowe zniżki za serwisowanie auta w ASO oraz dla
pojazdów wyposażonych w systemy bezpiecznej jazdy.
Możliwość rozłożenia składki nawet na 12 rat.
Dopasowanie ubezpieczenia do potrzeb, dzięki
szerokiemu wyborowi opcji dodatkowych.
Maksymalne zniżki już po 3 latach bezszkodowej jazdy
– również dla firm.
Możliwość skorzystania z oferty Ubezpieczeń Audi
również po zakończeniu umowy kredytowej i leasingowej.
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Ochrona pogwarancyjna

Nie lubisz być zaskakiwany niemiłymi niespodziankami,
takimi jak nieoczekiwane wydatki po upływie gwarancji
fabrycznej Twojego samochodu?

Nie martw się. Wystarczy, że skorzystasz z Audi Care. To przygotowany
specjalnie z myślą o samochodach używanych program, dzięki któremu
masz pewność, że Twoje auto jest doskonale chronione nawet po upływie
standardowej gwarancji. Dzięki Audi Care koszty ewentualnej naprawy
pokryje zakład ubezpieczeń, zgodnie z zakresem wybranego wariantu ochrony.
Jedź, gdzie chcesz, bez żadnych zmartwień – zyskaj ochronę
nieograniczoną limitem kilometrów.
Bezstresowe podróże w kraju i za granicą – naprawy będą
dokonywane tylko w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Audi
w całej Polsce oraz krajach europejskich*.
Twój samochód jest w rękach profesjonalistów – masz pewność,
że naprawy wykonywane są zgodnie z technologią producenta,
wszystko na koszt ubezpieczyciela i tylko z wykorzystaniem
oryginalnych części.
Masz spokój na lata – program może chronić Twoje auto 
do 6 roku eksploatacji.
To proste i wygodne – zapewniamy kompleksową obsługę
w salonie, a
 byś mógł zaoszczędzić cenny czas.
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Wybierz ubezpieczenia Audi
Korzystaj z najwyższych standardów przez lata. Ubezpieczenia Audi to coś więcej niż usługi.
To ściśle określone standardy ochrony ubezpieczeniowej stworzone z myślą o wymagających użytkownikach samochodów. Chcemy,
by każdy z naszych Klientów miał poczucie bezpieczeństwa i komfortu, które pozwoli mu czerpać przyjemność z użytkowania swojego Audi.

>

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych zapewniający pełną ochronę
w zakresie OC, Autocasco, Assistance oraz NNW.

>

Wykonywanie ewentualnych napraw wyłącznie z użyciem
oryginalnych i nowych części zamiennych.

>

Ubezpieczenie kosztów napraw zabezpieczające w przypadku
nieprzewidzianych kosztów związanych z awarią auta.

>

>

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (z pominięciem ubezpieczyciela
sprawcy).

Oferta przygotowana we współpracy z profesjonalistami
z największych towarzystw ubezpieczeniowych: TUiR Allianz
Polska S.A., STU Ergo Hestia S.A., TUiR Warta S.A., UNIQA
TU S.A., oraz europejskim ekspertem w obszarze produktów
przedłużonej gwarancji – Volkswagen Versicherung AG.

>

Gwarancja likwidacji szkód u Autoryzowanych Partnerów
Serwisowych Audi.

>

Kompleksowa obsługa w salonach i serwisach Audi na terenie
całej Polski.
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Ubezpieczenia Audi to pełna ochrona ubezpieczeniowa
samochodów nowych i używanych
Audi Care to program przygotowany przez Volkswagen Financial Services
wraz z Volkswagen Versicherung AG – europejskim ubezpieczycielem o kilkudziesięcioletnim
doświadczeniu w obszarze przedłużonych gwarancji. To renomowany ekspert, który daje Ci pewność
kompleksowej ochrony, szybkości oraz wygody.

Kliknij i SPRAWDŹ BEZ W YCHODZENIA Z DOMU
www.audi.pl

Szczegóły produktów dostępne są u Dealerów. Dostępność i warunki poszczególnych produktów mogą ulec zmianie. Warunki produktu określa umowa. Ubezpieczenia Audi to oferta ubezpieczeniowa przygotowana
przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., KRS: 145750, NIP: 782-12-35-452, kapitał zakładowy: 50 000 PLN; Spółka z siedzibą w Warszawie (00-124),
Rondo ONZ 1, tel. +48 22 538 70 00, fax +48 22 538 70 70, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Pod nazwą Volkswagen Financial Services oferowane są usługi bankowe (przez Volkswagen Bank GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce), usługi leasingowe i mobilność (przez Volkswagen Financial Services Polska
Sp. z o.o.) oraz usługi ubezpieczeniowe (przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. jako agenta ubezpieczeniowego).
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