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EMELKEDETT

AZ ÖN INFINITI  
gépjárműve a legmagasabb minőségi elő-
írásoknak megfelelően készült, kiemelkedő 
tervezői és mérnöki munka eredménye. Ha 
előfordulna az elképzelhetetlen, ha olyan 
helyzetben találná magát, hogy segítségre 
lenne szüksége, mi ott állunk Ön mögött a 
nap 24 órájában, a hét mind a 7 napján. Mi 
több, Önnek nem is kell az Infiniti gépjár-
műben utaznia, hogy segítséget kapjon. Ez 
mind része a Total Ownership Experience 
élménynek, amely egyedivé teszi az Infiniti 
gépjárműveket.

LEFEDETTSÉG*
Az Infiniti Touring Assistance vonatkozik tu-
lajdonosra, illetve a gépjárműre is. Függetle-
nül attól, hogy ki vezeti az Infiniti gépjármű-
vet (Ön, az Ön házastársa, családtagja vagy 
barátja), a segítségnyújtás egész Európában 
érvényes. Ez azt is jelenti, hogy Ön egy másik 
gépjárműben utazik, mi akkor is vigyázunk 
Önre.

* A felhasználási feltételekkel kapcsolatban lásd a 
következő oldalakat.
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HA ELŐFORDULNA 
az a valószerűtlen helyzet, hogy Ön segít-
ségre szorul, miközben Infiniti gépjármű-
vével közlekedik, számos szolgáltatással 
állunk az Ön rendelkezésére.
Mindig Ön és utasai állnak a középpontban. 
Szakértőink biztosítják, hogy Ön és utasai 
biztonságban és kényelemben eljussanak 
célállomásukra, miközben Infiniti gépjármű-
véről megfelelő tudással rendelkező szak-
emberek gondoskodnak a gépjármű meg-
hibásodási helyéhez legközelebbi Infiniti 
Központban.
Addig, amíg ismét rendelkezésére nem áll 
Infiniti gépjárműve, élvezheti a Mobilitás 
program előnyeit, például prémium szállo-
dai szobákat vagy a helyi közlekedést. 

MOBILITÁS
A lehető legjobb csere gépjárművet bizto-
sítjuk az Ön számára az Infiniti Központból, 
hogy továbbra is élvezesse a vezetés nyújtot-
ta kényelmet. Ha a legközelebbi Infiniti Köz-
pontban nincs elérhető csere gépjármű, első 
osztályon veheti igénybe a tömegközleke-
dést, illetve buisness osztályon repülhet uta-
saival együtt, amíg a csere gépjárművet meg 
nem kapja. Gondoskodunk csomagjairól is, 
beleértve a nagy méretű tételeket is, például 
a síléceket és kerékpárokat. Ezen felül, ha a 
garanciális időszakban olyan kellemetlensé-
gek miatt kér segítséget, mint elveszett kulcs, 
defektes abroncs vagy baleset, térítésmente-
sen állunk rendelkezésére.

*A felhasználási feltételekkel kapcsolatban lásd a következő 
oldalakat.

INFINITI MOBILITY 
ELŐNYEI*
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INFINITI 
TULAJDONOSKÉNT I  
évente egyszer jogosult a segítséget más 
célra is igénybe venni. A szolgáltatásnak 
köszönhetően ingyenesen kérhet segít-
séget, függetlenül attól, hogy milyen gép-
járművet vezet vagy milyen gépjárműben 
utazik. Tehát ha olyan gépjárműben utazik, 
amely az Ön barátjáé vagy családtagjáé, aki 
nem rendelkezik asszisztencia szolgálta-
tással, Ön, mint Infiniti tulajdonos igénybe 
veheti Mobilitás szolgáltatásainkat*.

A helyszínen ingyenesen megjavítjuk a gép-
járművet, amelyet vezetett vagy elvontatjuk 
azt a legközelebbi szervizbe 50 km-es kör-
zetben. Mindezt azért, mert Ön egy Infiniti 
tulajdonosa.

*A felhasználási feltételekkel kapcsolatban lásd a következő 
oldalakat.

TOTAL OWNERSHIP 
EXPERIENCE
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A SZOLGÁLTATÁS   
A szolgáltatás nem csak a lakhelye szerinti 
országra vonatkozik, hanem minden előnyé-
vel Európa minden országára, ahova csak 
Infiniti gépjárművével utazik. Az igazi tulaj-
donos élmény nem ismer határokat, amikor 
biztonságról, megbízhatóságról vagy gon-
doskodásról van szó.

*A felhasználási feltételekkel kapcsolatban lásd a következő 
oldalakat.

ÉRVÉNYESSÉG
Az Infiniti Touring Assistance az eredeti 
gyártói garancia (három év) alatt érvényes, 
kilométer-korlátozás nélkül.

PÁN-EURÓPAI*
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A meghibásodást követő előnyök:  
Alapvető szolgáltatások:

Elektromos vagy mechanikus meghibásodások esetén az alapvető szolgáltatások 
és javítások vehetők igénybe a meghibásodás helyén vagy az ügyfél otthonában. 
Ha az Infiniti gépjármű nem javítható meg a meghibásodás helyén vagy az ügyfél 
otthonában 45 percen belül, a mozgásképtelen Infiniti gépjárművet a következő szerint 
el kell szállítani. Ha Ön úgy dönt, ideiglenes javítások is elvégezhetők a probléma 
kiküszöbölésére, illetve azért, hogy az Infiniti gépjárművel egyszerre a legközelebbi 
Infiniti Központba hajthasson. Ha az Infiniti Központ javítás céljából bent tartja a 
gépjárművet, a következő lehetőségek fordulhatnak elő:

• Mechanikus vagy elektronikus hiba esetén (garanciális hiba) az alábbiakban 
meghatározott kiegészítő szolgáltatásokra lehet jogosult.

• Vezetői hiba miatt bekövetkező hibák esetén a kiegészítő szolgáltatások 
felszámításra kerülnek, amennyiben Ön kéri azokat.

Elszállítás:  Ha az Infiniti gépjármű nem javítható meg a meghibásodás helyén vagy az 
ügyfél otthonában, és a mozgásképtelenség a következő okok miatt következett be:

• Garanciális hiba: az Infiniti gépjárművet el kell vontatni az Ön által választott 
Infiniti Központba.

• Vezetői hiba: az Infiniti gépjárművet el kell vontatni a legközelebbi 
márkakereskedésbe az Infiniti költségén. A további szállítási költség Önt terheli.

Tárolás:  Ha az Infiniti gépjárművet vontatni kell, de a legközelebbi Infiniti Központ 
zárva van (munkaidőn kívül), akkor a gépjárművet automatikusan egy biztonságos 
helyre kell szállítani. Az Infiniti gépjárművet a következő munkanapon át kell szállítani 
az Infiniti Központba, amely extra költségeit az ügyfélnek nem lehet felszámítani.

Az utazás folyatása vagy hazatérés:  A vezető, illetve az utasok a következő kiegészítő 
szolgáltatásokra jogosultak díjmentesen, ha az Infiniti gépjárművet nem lehet az adott 
napon megjavítani, vagy a javítás a gyártó előírásai szerint 3 óránál hosszabb időt vesz 
igénybe. A vezető és utasai eldönthetik, hogy folytatják az utazást vagy hazatérnek. 
A szállítás taxival vagy sofőrszolgálattal (elérhetőség függvénye és 100 km alatt); 
vonattal, első osztályon (100 és 500 km között) vagy repülővel business osztályon (500 
km felett) történik. Ha nagy méretű csomaggal utazik (legyen az csomag, síléc vagy 
kerékpár) az Infiniti Touring Assistance gondoskodik azok szállításáról.

Csere gépjármű:  Ha a meghibásodás olyankor következik be, amikor a gépjármű még 
garanciális és több, mint három óránál át mozgásképtelen, vagy nem lehet az adott 
napon megjavítani és a vontatás is megszervezésre került, Ön jogosult csere gépjármű 
használatára szállással kombinálva, a helyi közlekedés helyett. Ez nem számít az út 
folytatásának, hanem az Ön, illetve utasai számára biztosított a helyi közlekedésnek, 
amíg az Infiniti gépjármű javítására várnak.

• A csere gépjármű felajánlható az utazás folytatásához is, amennyiben Ön úgy dönt, 
hogy folytatja az utazást és nem várja meg az Infiniti gépjármű javítását. Ebben az 
esetben a következő előírásokat kell alkalmazni:

• Ha Ön úgy dönt, hogy folytatja az utazást egy csere gépjárműben, akkor a 
közúti segítségnyújtás keretein belül egy ugyanolyan kategóriájú gépjármű áll 
rendelkezésére, mint amilyen kategóriájú a mozgásképtelen Infiniti gépjármű volt.

• Ön köteles ilyenkor megfelelni a bérelt gépjárművet biztosító cég feltételeinek, illetve 
a helyi előírásoknak: a biztosítás, az üzemanyag, illetve az egyéb költségeket az ügyfél 
viseli (beleértve a hitelkártya vagy az banki letét költségeit).

• Ha Ön nem tud megfelelni a követelményeknek, illetve bizonyos tényezők 
megakadályozzák a bérelt gépjármű igénybevételét, alternatív megoldások is szóba 
jöhetnek.

• A mozgásképtelenné vált gépjármű és a lakhely közötti távolságra nincs minimum 
km meghatározva a csere gépjármű esetében.

• A csere gépjárművet a javítás teljes időtartama alatt használhatja. Ha a bérlet 
hosszabb, mint 3 munkanap, az Infiniti szükség szerint jóváhagyja a használatot.

Taxi és sofőrszolgálat által vezetett gépjármű:  Ön jogosult taxi vagy sofőrszolgálat által 
vezetett gépjármű igénybevételére (elérhetőség függvénye) 100 km távolságig, egy 
útra. Ez a kiegészítő szolgáltatás más kiegészítő szolgáltatásokkal együtt is igénybe 
vehető (pl.: vonat, repülő, hajó, bérelt gépjármű).

Csomagok szállítása: Minden olyan esetben, amikor az utazás folytatása mellett 
dönt, a szolgáltatás biztosítja a csomagok szállítását is (biztosítással együtt, amely 
bizonyos korlátozásokat tartalmaz) minden olyan tételre, amelyet a gépjárműben 
vagy a gépjárművön kívül szállított (kerékpárok, sílécek/snowboardok, tetőbox, stb. 
kivéve élő állatok és romlandó áruk) és amelyeket nem lehet a kiválasztott opcióval 
továbbszállítani.

Gépjármű hazaszállítása (határokon át):  Ha a külföldön mozgásképtelenné vált Infiniti 
gépjármű javítása meghaladja a 3 munkanapot:
• Az Infiniti gépjármű javítás nélkül hazaszállításra kerül a lakhely szerint választott 
Infiniti Központba.
• A megjavított gépjármű a megadott címre leszállításra kerül.
• Ha Ön szeretne elmenni a megjavított Infiniti gépjárműért, a szolgáltatás megfelelő 
szállítási módot biztosít, de csak a vezetőnek (taxi, vonat vagy repülő, a távolságtól 
függően).

Megjavított gépjármű felvétele:  Ahhoz, hogy a megjavított gépjárművet felvehesse, 
a szolgáltatás a megfelelő szállítási megoldást biztosítja Önnek. Ön jogosult taxi 
(ha a távolság kevesebb, mint 100 km), első osztályú vonatjegy (100 és 500 km 
között) és business osztályú repülőjegy (ha a megteendő távolság 500 km felett van) 
igénybevételére.

Egyéb események után igénybe vehető szolgáltatások:

• A meghibásodástól eltérő egyéb (ütközés kivételével) események, vandalizmus, 
lopás, stb. esetén Ön csak arra jogosult, hogy a gépjárművet a legközelebbi 
márkakereskedőhöz vontassák.

• Kiegészítő szolgáltatások igénybe vehetők, de csak az ügyfél költségén.

6- ELŐNYÖK AZ INFINITI GÉPJÁRMŰ 
TULAJDONOSOK SZÁMÁRA
Harmadik fél gépjárművében utazó, Infiniti Touring Assistance szolgáltatásra jogosult 
ügyfelek évente egyszer igénybe vehetik az alapvető szolgáltatásokat, illetve a 
kiegészítő szolgáltatásokat a meghatározott eseményekre a meghatározott területeken 
(kivéve Görögország), ha a harmadik fél gépjárműve mozgásképtelenné válik:

Közúti javítások:
• Az alapvető szolgáltatásokat és javításokat igénybe veheti a meghibásodás 
helyén vagy az ügyfél lakhelyén. 

• Ideiglenes javítások is elvégezhetők, lehetővé téve így, hogy az ügyfél a 
legközelebbi műhelyig eljusson.

Elszállítás: Ha a gépjármű nem javítható meg a meghibásodás helyszínén, 
a gépjárművet el kell szállítani a legközelebbi műhelyig. Az Infiniti Touring 
Assistance keretein belül ellenőrzi, hogy az adott országban az Infiniti 
rendelkezik-e preferált franchise műhelyekkel (amelyek ellátását ők 
biztosítják), amelyekben a gépjármű elvontatható, a meghibásodás helyétől 
számított 50 km-en belül. Ha a meghibásodás helyétől számított 50 km-en 
belül nincs preferált műhely, akkor a gépjárművet a legközelebbi műhelybe kell 
elvontatni.

•Ha a gépjárművet egy éjszakán át tárolni kell, ez külön díj felszámítása nélkül kell 
elvégezni.

Csere gépjármű:
• Amennyiben Ön szeretné folytatni az utazást, az Infiniti Touring Assistance az 
Ön számára a csere gépjárművet, amely költségeit Ön fedezi (az Infiniti Touring 
Assistance által előre egyeztetett áron). A gépjármű foglalását az Infiniti fizeti, míg a 
gépjármű bérletét és az egyéb költségeket az ügyfél fizeti.

• Ön köteles ilyenkor megfelelni a bérelt gépjárművet biztosító cég feltételeinek: 
a biztosítás, az üzemanyag, illetve az egyéb költségeket Ön viseli (beleértve a 
hitelkártya vagy az banki letét költségeit).

• Ha Ön nem tud megfelelni a követelményeknek, illetve bizonyos tényezők 
megakadályozzák a bérelt gépjármű igénybevételét, alternatív megoldások is szóba 
jöhetnek, amelyek költségeit Ön fizeti.

• Bármilyen típusú gépjárművet választhat, mivel a költségeit Ön fizeti.

7- KORLÁTOZÁSOK ÉS FELELŐSSÉGEK
Ha az másképpen meghatározásra nem került ezekben a feltételekben, az Infiniti 
Touring Assistance az Infiniti ellenszolgáltatás nélkül biztosítja és Ön a szolgáltatási 
igénybevételével kötelező érvénnyel elfogadja az Infiniti, illetve az általa kijelölt 
partnerek és ügynökök döntéseit az Infiniti Touring Assistance szolgáltatással 
kapcsolatban.

Az Infiniti és a hozzátartozó leányvállalatai, megbízottai, internetes hozzáférést 
biztosító partnerei („Infiniti partnerek”) nem tehetők felelőssé semmilyen közvetlen 
vagy közvetett veszteségért, sérülésért, anyagi kárért, amelyek abból fakadnak, 
hogy Ön az Infiniti Touring Assistance szolgáltatást igénybe vette. Azonban a 
felelősségvállalás ilyen korlátozásai nem vonatkozhatnak olyan felelősségvállalásra, 
amelynek kizárást vagy korlátozását a törvény kifejezetten tiltja.

Az Infiniti elhárít minden garanciális követelést, illetve kifejezett vagy hallgatólagos 
feltételt, beleértve, de nem korlátozva a garanciális követelésekre vagy a kielégítő 
minőségre, illetve a megfelelőségre vonatkozó feltételt, amely az Infiniti Touring 
Assistance szolgáltatásainak igénybe vétele vagy használata közben merülhet fel. 
Az Infiniti semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé következményes, 
speciális, véletlenszerű vagy egyéb kárért, illetve a segítségnyújtás közben létrejövő 
kötelezettségekért vagy kapcsolatokért. Azonban a felelősségvállalás ilyen 
korlátozásai nem vonatkozhatnak olyan felelősségvállalásra, amelynek kizárást vagy 
korlátozását a törvény kifejezetten tiltja.

8-ADATKEZELÉS
Az Infiniti (a Nissan International SA leányvállalata) az Ön személyes adatait csak 
a közúti segítségnyújtással kapcsolatban tárolja és használja fel. Az Infiniti ezeket 
az információkat átadhatja partnereinek a szolgáltatások biztosítása érdekében. 
Ilyen esetekben a partnereket titoktartás kötelezi és az adatokat csak a szolgáltatás 
biztosításához használhatják fel.

Ön is hozzáférhet adataihoz, illetve módosíthatja azokat, azonban ehhez vegye 
fel a kapcsolatot az Infiniti-vel a következő címen qualitycentre.eu@infiniti-
customerexperience.com vagy a következő weboldalon http://www.infiniti.eu/.

9- FELMONDÁS ÉS/VAGY MÓDOSÍTÁS
Az Infiniti fenntartja a jogot arra, hogy a jogosult ügyfelek bármelyikét kizárja az Infiniti 
Touring Assistance szolgáltatásból súlyos indokok miatt és/vagy bármikor, bármilyen 
ok miatt egyoldalúan felbonthatja vagy módosíthatja az Infiniti Touring Assistance 
szolgáltatás feltételeit, anélkül, hogy a jogosult ügyfelekre bármilyen felelősséget róna.

A KÖVETKEZŐKBEN OLVASHATJA AZ INFINITI ÁLTAL 
BIZTOSÍTOTT INFINITI TOURING ASSISTANCE (“INFINITI 
TOURING ASSISTANCE”) FELTÉTELEIT (“FELTÉTELEK”), 
ILLETVE ITT TALÁLJA MEG AZOKAT AZ INFORMÁCIÓKAT 
IS, HOGY ÖN MILYEN FORMÁBAN JOGOSULT AZ INFINITI 
TOURING ASSISTANCE IGÉNYBEVÉTELÉRE. KÉRJÜK, 
FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A FELTÉTELEKET.

1-BEVEZETÉS
Az Infiniti Touring Assistance vonatkozik Önre is, illetve az Infiniti gépjárművére is, 
illetve garantálja Önnek és Infiniti gépjárművének (függetlenül attól, hogy ki vezeti), 
hogy igénybe vegye az Infiniti Touring Assistance nyújtotta előnyöket.
Ezek az előnyök a teljesség igénye nélkül a következők lehetnek: helyszíni javítás vagy 
szállítás és tárolás, illetve egyéb szolgáltatások, amennyiben az szükséges, például 
szállás, csere gépjármű, hazaszállítás…, amikor az Ön gépjármű vagy az Ön által 
vezetett egyéb gépjármű mozgásképtelenné válik és a jelen feltételek alkalmazhatók 
(időről időre módosítható, kiegészíthető).

2-JOGOSULTSÁG
Az Infiniti Touring Assistance vonatkozik Önre, a gépjármű vezetőjére, illetve az Infiniti 
gépjármű tulajdonosára, amikor harmadik fél autóját vezeti (“Jogosult ügyfél” vagy 
“Ügyfél”) a következő feltételek mellett:

2.1 INFINITI GÉPJÁRMŰ VEZETŐJE:
Mint az Infiniti gépjármű vezetője (tulajdonos vagy a tulajdonos által kijelölt személy 
vezeti a gépjárművet) Ön jogosult az Infiniti Touring Assistance szolgáltatásaira,  
ha a gépjármű:

(I) -Az új, eredeti Infiniti gépjárművet hivatalos Infiniti Központban vásárolta az 
Európai Unió területén (kivéve Ciprust, Dániát és Franciaország tengeren túli területeit) 
vagy Svájcban, illetve a gépjármű a kérelem napján jogosult az Infiniti Touring 
Assistance szolgáltatásra. Az Infiniti Touring Assistance a következő országokban 
érhető el: Andorra, Ausztria, Belgium, Fehéroroszország2, Csehország, Dánia, 
Észtország, Finnország, Franciaország3, Németország, Görögország, Magyarország, 
Írország, Olaszország, Lichtenstein, Litvánia, Lettország, Luxemburg, Monaco, 
Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország2 (korlátozott 
területek), San Marino, Szlovákia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, 
Ukrajna, Egyesült Királyság, Vatikán, Szerbia2, Szlovénia2, Horvátország2, Bosznia2, 
Macedónia2, Bulgária2. (A nem hivatalos kereskedésben értékesített Infiniti 
gépjárművekre, illetve a megadott területeken kívül értékesített gépjárművekre nem 
vonatkozik a közúti segítségnyújtás).

(II) A gépjárműre még mindig vonatkozik az eredeti gyártói, 3 éves garancia.

(III) A következő járművekre nem vonatkozik a garancia: speciális célra használt 
járművek (pl.: mentőautó, páncélozott limuzinok, járművezető-képzésben használt 
járművek és/vagy olyan járművek, amelyek nem képezik részét dedikált bérflottának).

(IV) A felsorolt területeken mozgásképtelenné vált járművekre is vonatkozik a 
szolgáltatás, ha a mozgásképtelenség oka a 3. fejezetben meghatározott események 
között van (“Események”).

(V) A taxis csak az alap szolgáltatásokra jogosultak (további szolgáltatások csak 
privát használat esetén érhetők el).

1 Infiniti a Nissan International SA Infiniti részlege, bejegyzett székhelye Zone d’Activités  
La Pièce 12, 1180 Rolle, Svájc.

2 Korlátozások vonatkoznak ezekre a területekre.

3 Kivéve Franciaország tengeren túli területeit.

2.2 INFINITI GÉPJÁRMŰ TULAJDONOSA:
Mint Infiniti gépjármű tulajdonos, Ön jogosult az Infiniti Touring Assistance 
szolgáltatásra, amikor gépjárművet vezet (nem feltétlenül egy Infiniti gépjárművet), 
feltéve, hogy:

• Ön rendelkezik olyan Infiniti gépjárművel, amely megfelel az Infiniti gépjármű 
vezetője c. rész (I) - (V) pontjában meghatározott feltételeknek.

• A harmadik fél gépjárműve az Ön családtagjához vagy barátjához tartozik és nem 
vonatkozik rá egyéb asszisztencia szolgáltatás.

• Az Ön családtagja vagy barátja felhatalmazta Ön arra, hogy vezesse a 
gépjárművet.

• A családtag vagy barát gépjárművének össztömege nem lehet nagyobb, mint  
3,5 tonna, nem lehet taxi, betegszállító gépjármű vagy egyéb speciális célra 
használt jármű, mezőgazdasági jármű, katonai jármű, páncélozott limuzin, 
old timer, versenyautó vagy egyéb olyan gépjármű, amelynek becsült értéke 
meghaladja a 125.000,- eurót.

• A harmadik fél autója a meghatározott területeken belül, a meghatározott okok 
miatt vált mozgásképtelenné.

• Ön jelen van az Infiniti Touring Assistance biztosításakor.

• Az Infiniti fenntartja azon jogát, hogy a jelen feltételeket bármikor módosíthassa 
anélkül, hogy további kötelezettségeket róna Önre. A feltételek változásáról 
tájékoztatást kaphat, amikor legközelebb felkeresi weboldalunkat.

• Az Infiniti fenntartja azon jogát, hogy az Ön költségén további biztosítékokat 
kérjen Öntől, hogy Ön valóban jogosult a közúti segítségnyújtásra.

3- ESEMÉNYEK, AMELYEKRE A SZOLGÁLTATÁS 
VONATKOZIK

A közúti szolgáltatás elérhető a szolgáltatásra jogosult ügyfelek számára, 
amennyiben a következő események bekövetkeznek, kivéve a 4. bekezdésben leírt 
kivételeket:

• Mechanikai vagy elektromos meghibásodás (“meghibásodás”).

• Olyan biztonsági alkatrészek meghibásodása, mint például a szélvédő, oldalsó 
ablak, figyelmeztető lámpák (amelyek hatással vannak a biztonságra), légzsák-
rendszer, biztonsági öv, ablakemelő, ablaktörlő, irányjelzők, első vagy hátsó 
lámpák. Ebben az esetben a jogosult ügyfél jogosult a vontatásra (nincs javítás a 
helyszínen).

• Vezetői hibák (üzemanyag hiánya, nem megfelelő üzemanyag, szennyezett 
üzemanyag, gépkocsiból történő kizárás, elveszített vagy törött kulcs, defekt, 
lemerült akkumulátor).

• Közúti baleset, amelyben a gépjármű mozgásképtelenné vált.

• Vandalizmus, amely következtében a gépjármű mozgásképtelenné vált (ellopott 
kerekek).

• Vandalizmus, amely következtében a gépjármű mozgásképtelenné vált.

• Lopási kísérlet, amely következtében a gépjármű mozgásképtelenné vált.

• Gépjármű lopása.

• Tűz (például motorprobléma miatt).

4- KIVÉTELEK
A közúti segítségnyújtás nem biztosítható a következő esetekben:

• A jogosult vevő olyan közlekedési balesetet szenvedett, amely valamilyen 
vonatkozó szabály megszegése miatt következett be.

• A gépjármű versenyen, rallyn, sebességi vagy tartóssági teszten, pályanapon, 
gyakorláson vett részt vagy azt nem megfelelő útszakaszon működtették.

• A segítségnyújtás háborúk, zavargások, felkelések, tömeges politikai tüntetések, 
fosztogatások, sztrájkok, katonai célú felhasználás vagy terrorcselekményben 
való felhasználás, földrengés, változó időjárás, légköri jelenség, atomi részecskék 
mesterséges gyorsításából fakadó nukleáris jelenség vagy sugárzás miatt 
szükséges.

• A meghibásodás a tulajdonos vagy a vezető által szándékosan okozott kár vagy 
vandalizmus miatt következett be, vagy a gépjármű bűncselekményben vett részt.

• Az adott ország (ahol a segítségnyújtás elérhető) hatóságainak beavatkozása 
közben keletkezett károk, vagy előre nem látható sérülések.

• Olyan sérülések, amelyek a használati útmutatóban található utasítások be nem 
tartásából fakad.

• A meghibásodás okozta egyéb járulékos költségek és/vagy anyagi károk.

• Gépjárművek, amelyek olyan állapotban vannak, hogy nem felelnek meg a közúti 
közlekedés szabályainak vagy karbantartásukat nem a gyártó előírásai szerint 
végezték el.

• Olyan asszisztencia szolgáltatások, amelyek nem szerepelnek ezekben  
a feltételekben, illetve azokat korábban az Infiniti Touring Assistance nem  
hagyta jóvá.

• Olyan kiegészítő szolgáltatások, amelyeket harmadik fél biztosít, amely nem  
nyújt szolgáltatásokat az Infiniti Touring Assistance számára.

• Olyan szolgáltatások, amelyeket Ön vagy egy harmadik fél szervez, de azok 
nem az Infiniti Touring Assistance szolgáltatásai, kizárásra kerülnek. Az egyetlen 
elfogadható kivétel, ha a meghibásodás olyan területen történik, ahol állami 
monopólium van érvényben (például Franciaországban a vontatás autópályán) vagy 
olyan távoli helyen, ahol a szolgáltató, például egy hotel, csak készpénzt hajlandó 
elfogadni.

• Olyan költségekre, amelyek akkor is felmerültek volna, ha a meghibásodás nem 
következik be, például étkezés, szállás, taxi, üzemanyag vagy útdíj; kivéve, ha az 
ezeket a jelen Feltételek engedélyezik.

5-ELŐNYÖK AZ INFINITI GÉPJÁRMŰ VEZETŐJE 
SZÁMÁRA
Azok a jogosult ügyfelek, akik a meghatározott okok miatt mozgásképtelenné vált 
Infiniti gépkocsival a meghatározott területeken tartózkodnak, felhívhatják az Infiniti 
Touring Assistance telefonszámát és igénybe vehetik az alapvető szolgáltatásokat 
(“Alapvető szolgáltatások”), illetve a kiegészítő szolgáltatásokat (“Kiegészítő 
szolgáltatások”) a következők szerint:

INFINITI TOURING ASSISTANCE  FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI




