
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a jedynie materiał  
marketingowy promujący Ubezpieczenie Kosztów Napraw.

Subaru daje Ci więcej!
UBEZPIECZENIE KOSZTÓW NAPRAW.

Dane Partnera programu

W razie zaistnienia szkody w pojeździe prosimy o kontakt:

ASO Subaru 
lub 

Centrum Autoryzacji Szkód
WAGAS S.A.

ul. Rydygiera 15
01-793 Warszawa
Tel.: 22 670 96 03

Email: gwarancja@subaruubezpieczenia.pl

CIESZ SIĘ BEZSTRESOWĄ JAZDĄ,  
A ROZWIĄZANIE EWENTUALNYCH  
PROBLEMÓW ZOSTAW NAM.

ZAKRES TERYTORIALNY
Ubezpieczenie Kosztów Napraw Pojazdu  
obowiązuje na terytorium geograficznym Europy.



Ubezpieczenie Kosztów Napraw pojazdów 
Subaru przez 12 lub 24 miesiące, do osiągnięcia 
150 000 km przebiegu, zapewnia ochronę przed 
wydatkami wynikającymi z nieprzewidzianych 
napraw Twojego samochodu.

Chcesz mieć pod kontrolą wszystkie koszty 
związane z eksploatacją Twojego Subaru?  
Nie lubisz niespodziewanych wydatków?  
Ta oferta jest właśnie dla Ciebie.

Przystąpienie do programu Ubezpieczenia 
Kosztów Napraw daje Ci wiele korzyści.  
Oto niektóre z nich:

• bezpłatne usunięcia awarii (części i robocizna) 
zgodnie z warunkami programu

• profesjonalne naprawy pojazdu  
w autoryzowanym serwisie Subaru, 
przeprowadzone przez wyspecjalizowanych 
mechaników

• zaawansowana diagnostyka

• dokonywanie napraw z wykorzystaniem 
oryginalnych części zamiennych

• zwiększenie wartości samochodu przy 
odsprzedaży dzięki możliwości przeniesienia 
ubezpieczenia na nowego właściciela

• brak kosztów napraw na terytorium 
geograficznym Europy

• suma ubezpieczenia równa wartości pojazdu

• bardzo atrakcyjne ceny ubezpieczenia

• minimum formalności

Ubezpieczenie Kosztów Napraw to najlepsza 
inwestycja w Twoje Subaru.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące 
elementy i zespoły pojazdu:

• silnik
• sprzęgło
• skrzynia biegów
• układ zawieszenia i układ przeniesienia napędu
• układ kierowniczy
• układy elektryczne i elektroniczne
• układ hamulcowy
• układ wtryskowy i paliwowy
• układ chłodzenia
• układ klimatyzacji
• układy bezpieczeństwa
• elementy pojazdu hybrydowego / elektrycznego

Aby zapewnić Ci profesjonalną, kompleksową 
ochronę w razie awarii Twojego samochodu, 
wspólnie ze szwajcarskim zakładem 
ubezpieczeń Helvetia Global Solutions Ltd, 
reprezentowanym w Polsce przez 
WAGAS S.A., przygotowaliśmy wyjątkowo 
atrakcyjny program ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenie Kosztów Napraw  
to komfort i bezpieczeństwo i ochrona 
przez 12 lub 24 miesiące do osiągnięcia 
150 000 km przebiegu.

UBEZPIECZENIE  
KOSZTÓW NAPRAW

OFERTA  
DLA WYMAGAJĄCYCH

UBEZPIECZENIE 
SKROJONE NA MIARĘ


