Bezpłatny dostęp do

Umożliwia
zgłoszenie
awarii i wezwanie
pomocy.

ponad 500
warsztatów mobilnych
i pomocy drogowych.
Na zawsze!

Pokazuje położenie
geograﬁczne.
Pomoc dotrze do
Ciebie szybko
i bezproblemowo.

W celu zgłoszenia awarii przy użyciu aplikacji mobilnej iHelp® należy wypełnić dedykowane pola: pięć ostatnich cyfr numeru vin oraz numer telefonu, na który została aktywowana
gwarancja. Aplikacja pokazuje położenie geograﬁczne telefonu oraz umożliwia całodobowe wezwanie pomocy drogowej znajdującej się w promieniu 20, 50 lub 70 kilometrów.
Aplikacja do pobrania ze strony internetowej www.GetHelp.pl oraz ze sklepów AppStore i Google Play.
Wybrane warunki korzystania z usług GetHelp.pl:
Zgłoszenie awarii: GetHelp.pl w ramach wszystkich pakietów gwarancyjnych udostępnia możliwość zgłoszenia awarii telefonicznie pod numerem 515 110 120 w godzinach pracy
infolinii oraz całodobowo przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej iHelp® dostępnej dla systemu IOS oraz Android. Aplikacja do pobrania ze strony internetowej www.GetHelp.pl oraz
ze sklepów AppStore i Google Play. Awarię zgłosić można również wykorzystując formularz na stronie www.GetHelp.pl lub wysyłając wiadomość na adres: pomoc@gethelp.pl.
Zakres gwarancji: w ramach gwarancji jakości GetHelp.pl w imieniu Sprzedawcy zobowiązuje się:
a) w przypadku trwałego unieruchomienia pojazdu dokonać naprawy bezpośrednio na drodze w warunkach pozawarsztatowych lub w przypadku braku możliwości dokonania naprawy
pojazdu w warunkach pozawarsztatowych zorganizować holowanie do zakładu Partnera, który będzie dokonywał kalkulacji kosztów naprawy; b) wskazać Klientowi Partnera, który
dokona kalkulacji kosztów naprawy; c) pokryć koszt naprawy w warunkach warsztatowych wynikających z zakresu zawartej umowy i obejmujących równowartość przewidywanych
kosztów naprawy i części niezbędnych do jej wykonania w przypadku wystąpienia usterek wskazanych w umowie. Elementy objęte gwarancją: Silnik – obejmuje wewnętrzne
uszkodzenia silnika: tłoki, sworznie tłokowe wraz z łożyskowaniem, pierścienie tłokowe, zawory, popychacze, dźwignie zaworów, drążki popychaczy zaworów, zawory dolotowe,
zawory wylotowe, sprężyny oraz prowadnice zaworów, popychacze hydrauliczne, drążki popychaczy zaworów, korbowody z panewkami, wałek rozrządu, wał korbowy z
łożyskowaniem, pompę oleju, napęd rozdzielacza zapłonu, wałek rozrządu, gładzie cylindrów, uszczelki pod głowicą cylindrów, głowicę cylindrów (obróbka, planowanie, sprawdzenie
szczelności). Gwarancja nie obejmuje: układu zasilania (tj. pompy wtryskowej, wtryskiwaczy, przewodów ciśnieniowych), układu dolotowego (tj. ﬁltrów powietrza, przewodów
dolotowych, kolektora dolotowego), układu wydechowego (tj. kolektor wydechowy z rurą wylotową, tłumiki wylotowe, ﬁltrów cząsteczek stałych, reaktorów katalitycznych
(katalizatorów) oraz innych elementów osprzętu silnika. Manualna skrzynia biegów – obejmuje wewnętrzne uszkodzenia skrzyni biegów: wałki, wybieraki, koła zębate, piasty, łożyska
ślizgowe, łożyska toczne, skrzynia rozdzielacza, koła talerzowe, zębniki, tuleje, zespół nadbiegów. Obudowy – obejmują uszkodzenia kadłuba silnika oraz obudowy skrzyni biegów
będące następstwem wewnętrznych uszkodzeń elementów objętych gwarancją. Komputer główny silnika – obejmuje uszkodzenia elektryczne i elektroniczne komputera głównego
silnika. Wał napędowy. Dyferencjał – obejmuje: koła talerzowe, zębniki, koła zębate, wałki, łożyska ślizgowe, toczne, pierścienie oraz tuleje oporowe. Układ zawieszenia – obejmuje
amortyzatory, sprężyny, zestaw montażowy, kolumna MacPhersona. Układ chłodzenia – obejmuje: pompę płynu chłodzącego, sprzęgło wiskotyczne wentylatora, chłodnicę płynu
chłodzącego. Układ hamulcowy – obejmuje: pompę hamulcową, rozpieracze hydrauliczne, korektor siły hamowania, zaciski hamulcowe, zbiorniczek układu hamulcowego.
Automatyczna skrzynia biegów – obejmuje: wałki, koła zębate, taśmy hamulców, zawory hydrauliczne, pompę oleju, łożyska, tuleje, sterowniki zaworów, przekładnię
hydrokinetyczną, zawory hydrauliczne, napęd prędkościomierza, modulator, skrzynię rozdzielacza, przekładnie planetarne, przekładnie redukcyjne, koła pasowe, napędy cięgien
dociskowych, łożyska ślizgowe i toczne. Gwarancja nie obejmuje: elektryki i elektroniki sterującej, siłowników hydraulicznych sprzęgła, kompletnego sprzęgła wraz z kołem
dwumasowym. Rozrusznik – obejmuje: wirnik, satelity, automat, koła zębate, obudowa. Alternator – obejmuje: stojan, wirnik, szczotki, diody, regulator napięcia, obudowę.
Turbosprężarka – obejmuje: turbinę, sterowniki turbin, nastawniki i zawory turbin. Koło zamachowe dwumasowe – obejmuje: koło zamachowe z wieńcem zębatym, bez kompletnego
sprzęgła (tj. docisku, tarczy sprzęgłowej, łożyska oporowego, dźwigni łożyska oporowego). Samochód zastępczy na czas naprawy – pokrycie kosztów wynajmu samochodu
zastępczego w przypadku awarii silnika lub skrzyni biegów do łącznej kwoty wynajmu nieprzekraczającej 100 pln brutto za 1 dzień oraz łącznej kwoty 500 pln brutto za cały okres
wynajmu.
Wyłączenia gwarancji:
GetHelp.pl w ramach realizacji obowiązków gwaranta za Dealera nie pokrywa kosztów napraw w odniesieniu do wymienionych awarii: a) powstałych wskutek wypadków lub kolizji
drogowych, b) powstałych na skutek umyślnego działania lub zaniechania Klienta, c) usług wykonanych przez podmioty inne niż Partnerzy lub wykonanych przez Partnerów bez
uprzedniego ich zgłaszania i zaakceptowania przez koordynatora napraw GetHelp.pl, d) kosztów czynności, takich jak: przeglądy okresowe, kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe,
wszelkiego rodzaju regulacje, strojenia, czyszczenie układów paliwowych, chłodzenia, hamulcowych i innych, e) elementów eksploatacyjnych ulegających naturalnemu zużyciu w
procesie eksploatacji pojazdu podlegających okresowej wymianie takich jak: ﬁltry, środki smarujące, płyny eksploatacyjne, uszczelnienia, uszczelniacze, zimeringi, łączniki i inne
elementy gumowe oraz inne nieszczelności, sterowniki i nastawniki elektroniczne, tarcze i klocki hamulcowe, tarcze sprzęgłowe a także uzupełnienia gazów lub płynów w układach
m.in. klimatyzacji, chłodzenia.
Gwarancją GetHelp.pl nie mogą być objęte pojazdy o pojemności silnika powyżej 2999 cm3 z napędem elektrycznym i hybrydowym oraz wyposażone w skrzynię biegów typu:
multitronic, ASG, Tiptronic, hydrauliczną, bezstopniową (CVT), dwusprzęgłową (DCT, DSG).
W terminie 7 dni od aktywacji gwarancji w systemie GetHelp.pl istnieje możliwość jej wydłużenia oraz rozszerzenia o dodatkowe elementy pojazdu, takie jak układy: zawieszenia,
elektryczny, wydechowy ( DPF, EGR), paliwowy, klimatyzacji, wtryskowy, zapłonowy oraz naprawy ASO i inne.

Rozszerz swoją gwarancję! Zadzwoń: 515 110 120

Więcej informacji na www.GetHelp.pl oraz facebook.com/gethelp.eu
GetHelp.pl

pomoc@gethelp.pl

Aplikacja iHelp®do pobrania z:

W przypadku awarii wezwij pomoc: 515 110 120

Korzyści z zakupu samochodu z GWARANCJĄ GetHelp.pl

Dostępne pakiety gwarancji:

MOŻESZ BEZPIECZNIE WRÓCIĆ DO DOMU
Gwarancja działa od chwili zakupu samochodu a w terminie 7 dni
możesz rozszerzyć jej zakres.
JESTEŚ POD OPIEKĄ – ZAWSZE I WSZĘDZIE
Działamy na terenie całego kraju a dzięki aplikacji mobilnej iHelp® 24 godziny
na dobę 7 dni w tygodniu.
OTRZYMASZ POMOC JEDNEGO Z 616 HOLOWNIKÓW
W przypadku unieruchomienia pojazdu szybko usuniemy usterki na drodze
lub zapewnimy holowanie do warsztatu.
ZAPŁACIMY ZA NAPRAWĘ W WARSZTACIE
Bezgotówkowych napraw dokonuje 1507 warsztatów na terenie całej Polski
a w ramach gwarancji pokrywamy koszt zakupu części oraz robocizny.

Aplikacja mobilna iHelp®
Naprawy na drodze
- usterek elektrycznych
- usterek hydraulicznych
- usterek mechanicznych
Całodobowy Assistance
20 % zniżki na OC + AC

4,9 - ocena
GetHelp.pl na
Facebooku

BEZPŁATNY SAMOCHÓD ZASTĘPCZY
512 bezpłatnych samochodów zastępczych na czas naprawy
gwarancyjnej, dostępnych w 63 oddziałach.
20% ZNIŻKI NA POLISĘ OC+AC
Tylko dla Klientów GetHelp.pl polisa OC lub AC
z dodatkową 20% zniżką.

Ile dodatkowo może kosztować samochód bez gwarancji?
1970
pln

regeneracja turbosprężarki z czyszczeniem układu

2480 planowanie głowicy silnika z wymianą uszczelki
pln

600
pln
2360
pln

250
pln
1420
pln

samochód zastępczy na okres 5 dni

wymiana koła dwumasowego

holowanie na terenie miasta

wymiana wybieraka w skrzyni biegów

*Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

Pakiet na start
Naprawy warsztatowe
Silnik
- benzynowy (również LPG)
- diesel
Obudowa silnika
Komputer główny silnika
Dyferencjał
Wał napędowy
Układ chłodzenia
Układ hamulcowy
Manualna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Koło dwumasowe
Rozrusznik
Alternator
Turbosprężarka
Samochód zastępczy
Polisa OC 30 dni
+49 pln
Pojemność silnika
3 miesiące
599 pln
6 miesiący
699 pln
12 miesięcy
799 pln
Pojemność silnika
3 miesiące
999 pln
6 miesięcy
1199 pln
12 miesięcy
1499 pln

Klientów poleca
zakup auta
z gwarancją

usterek usuwamy na
drodze

+49 pln
do 1999 cm
799 pln
999 pln
1199 pln
od 1999 cm
1199 pln
1499 pln
1899 pln

aut wymaga
naprawy w ciągu
roku od zakupu

Rozszerz zakres swojej gwarancji! Oferta ważna tylko 7 dni od zakupu pojazdu.
Zadzwoń: 515 110 120
*Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.

