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SPOKÓJ DUCHA ZYSKAŁ  
NOWY WYMIAR

PAŃSTWA INFINITI 
zostało wyprodukowane w oparciu o  
najwyższe standardy jakości i stanowi nie-
zwykłe połączenie pracy projektantów oraz 
naszej myśli technicznej. Jeśli jednak pod-
czas podróży wydarzy się coś nieoczekiwa-
nego i będą Państwo potrzebować pomocy, 
można w każdej chwili skorzystać z naszych 
usług dostępnych 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu. Co więcej, aby otrzy-
mać pomoc, nie trzeba nawet podróżować  
swoim Infiniti. Wszystko to stanowi część 
unikalnej filozofii Infiniti „Total Ownership 
Experience”.

ZAKRES OCHRONY*
Program Infiniti Touring Assistance zapew-
nia ochronę zarówno samochodowi, jak i 
jego właścicielowi. Dlatego też niezależ-
nie od tego, kto prowadzi Państwa Infiniti  
(Państwo lub Państwa współmałżonek, czło-
nek rodziny lub znajoma osoba), Państwa 
samochód jest zawsze objęty ochroną –  
i to w całej Europie. Oznacza to również, że 
jeśli Państwo – jako właściciel – podróżują 
innym pojazdem, nadal są Państwo objęci 
oferowaną przez nas ochroną.

*Szczegółowe warunki zamieszczono na kolejnych stronach.
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W MAŁO  
PRAWDOPODOBNYM  
przypadku, gdyby potrzebowali Państwo po-
mocy podczas jazdy swoim Infiniti, zapew-
niamy szeroką gamę usług mobilności.
Naszym największym priorytetem są Pań-
stwo i Państwa pasażerowie. Nasi eksperci 
od usług mobilności dopilnują, aby zarów-
no Państwo, jak i Państwa pasażerowie 
bezpiecznie i w komfortowych warunkach 
dotarli do celu podróży, podczas gdy nasi 
wykwalifikowani eksperci techniczni i inni 
pracownicy Centrum Infiniti znajdującego 
się najbliżej miejsca awarii zatroszczą się 
o Państwa samochód. Do czasu odebrania 
swojego pojazdu Infiniti mogą Państwo ko-
rzystać ze świadczeń oferowanych w ramach 
usług mobilności – takich jak zakwaterowa-
nie w wysokiej klasy hotelu i lokalne środki 
transportu. 
 

RUCHLIWOŚĆ
Wybieramy i udostępniamy Państwu najlep-
sze samochody zastępcze dostępne w Cen-
trach Infiniti. Jeśli pojazd zastępczy nie jest 
dostępny w najbliższym Centrum Infiniti, 
zapewniamy Państwu i Państwa pasażerom 
przejazd wysokiej klasy środkiem transportu 
drogowego lub przelot samolotem klasą biz-
nesową po odbiór samochodu zastępczego. 
Zapewniamy także transport wszystkich ba-
gaży, w tym przedmiotów ponadwymiaro-
wych takich jak narty i rowery. Ponadto jeśli 
w okresie gwarancyjnym potrzebują Państwo 
pomocy w razie wystąpienia problemów ta-
kich jak utrata kluczyków, przebicie opony 
lub wypadek, również nieodpłatnie udzielimy 
Państwu pomocy.

*Szczegółowe warunki zamieszczono na kolejnych stronach.

ŚWIADCZENIA OFEROWANE  W  
 RAMACH USŁUG INFINITI MOBILITY*
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JAKO WŁAŚCICIELOWI 
SAMOCHODU INFINITI  
raz w roku przysługuje Państwu dodatko-
wo możliwość nieodpłatnego skorzysta-
nia z pomocy drogowej. Dzięki niej mogą 
Państwo nieodpłatnie otrzymać pomoc 
niezależnie od tego, jakim samochodem 
Państwo kierują lub podróżują. A zatem w 
przypadku wystąpienia awarii podczas jaz-
dy samochodem należącym do znajomej 
osoby lub członka rodziny, którzy nie mają 
wykupionej usługi pomocy drogowej, mogą 
Państwo – jako właściciel pojazdu marki 
Infiniti – uzyskać dostęp do naszych usług 
mobilności*.

W takiej sytuacji dokonamy naprawy sa-
mochodu, którym Państwo podróżują, na 
miejscu (na drodze) lub odholujemy go do 
odpowiedniego warsztatu znajdującego się 
w odległości do 50 km. Wszystkie powyższe 
świadczenia przysługują Państwu tylko dla-
tego, że są Państwo właścicielem pojazdu 
marki Infiniti.

*Szczegółowe warunki zamieszczono na kolejnych stronach.
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ZAKRES OCHRONY 
OBEJMUJE  
Zakres ochrony obejmuje nie tylko Państwa 
kraj zamieszkania, ale także Państwa oso-
biście – wraz z wszystkimi świadczeniami 
– niezależnie od tego, do którego miejsca w 
Europie udadzą się Państwo swoim Infiniti. 
Powodem jest fakt, że w ramach filozofii 
Total Ownership Experience nie uznajemy 
kompromisów w zakresie bezpieczeństwa, 
niezawodności i opieki.

* Szczegółowe warunki zamieszczono na kolejnych stronach.

OKRES  
OBOWIĄZYWANIA
Z usług oferowanych w ramach Programu 
Infiniti Touring Assistance można korzystać 
przez okres trwania oryginalnej gwarancji 
producenta (trzy lata), bez ograniczenia 
przebiegu.

PROGRAM 
OGÓLNOEUROPEJSKI*

PEACE

INFINITI



zgodnie z poniższym opisem. Jeśli wyrażą Państwo takie życzenie, mogą również 
zostać wykonane tymczasowe naprawy w celu usunięcia usterki lub umożliwienia 
przejechania pojazdem Infiniti bezpośrednio do najbliższego Centrum Infiniti. Jeśli 
konieczne będzie zatrzymanie pojazdu w Centrum Infiniti w celu naprawy, będą miały 
zastosowanie następujące postanowienia:

• Jeśli naprawa dotyczy awarii mechanicznej lub elektrycznej (podlegającej 
gwarancji), mogą Państwo skorzystać z Usług dodatkowych opisanych poniżej.

• Jeśli naprawa dotyczy błędu związanego z obsługą pojazdu (usterka 
spowodowana przez klienta), z Usług dodatkowych mogą Państwo skorzystać 
odpłatnie zgodnie z opisem podanym poniżej.

Odholowanie: Jeśli pojazdu Infiniti nie można naprawić na miejscu awarii lub pod 
adresem domowym i jeśli unieruchomienie pojazdu jest spowodowane:

• Usterką podlegającą naprawie w ramach gwarancji: pojazd Infiniti należy 
odholować do wybranego przez Państwa Centrum Infiniti.
• Błędem związanym z obsługą pojazdu: pojazd Infiniti zostanie odholowany z 
miejsca zdarzenia do najbliższego dealera na koszt Infiniti. Koszt ewentualnego 
dodatkowego holowania jest pokrywany przez Państwa.

Postój pojazdu: Jeśli pojazd Infiniti musi zostać odholowany, a najbliższe Centrum 
Infiniti jest zamknięte (poza godzinami otwarcia), zostanie on automatycznie 
przetransportowany do bezpiecznego miejsca postojowego. Następnego dnia 
roboczego pojazd Infiniti zostanie przewieziony do Centrum Infiniti bez obciążania 
Klienta dodatkowymi opłatami.

Kontynuacja podróży lub powrót do miejsca zamieszkania: Jeśli pojazd Infiniti 
nie może zostać naprawiony tego samego dnia lub jeśli naprawa potrwa dłużej niż 3 
godziny według skali obliczeń stosowanej przez Producenta, kierowcy i pasażerowie 
pojazdu Infiniti są uprawnieni do skorzystania nieodpłatnie z następujących Usług 
dodatkowych. Kierowca i jego pasażerowie mogą wybrać, czy chcą kontynuować 
podróż czy wolą wrócić do domu. Oferowany transport obejmuje przejazd taksówką lub 
samochodem z szoferem (w zależności od dostępności i w przypadku odległości do 
100 km), przejazd pociągiem w przedziale pierwszej klasy (w przypadku odległości od 
100 km do 500 km) lub przelot samolotem klasą biznesową (w przypadku odległości 
ponad 500 km). W ramach Programu Infiniti Touring Assistance zapewniany jest także 
transport wszystkich przewożonych pojazdem przedmiotów ponadwymiarowych (w 
tym bagaży, nart, roweru).

Pojazd zastępczy: Jeśli awaria wystąpiła w okresie obowiązywania gwarancji na 
pojazd, a unieruchomienie samochodu trwa ponad trzy godziny lub naprawa nie może 
być wykonana w tym samym dniu i zorganizowano odholowanie pojazdu, zamiast 
przejazdu lokalnymi środkami transportu przysługuje Państwu samochód zastępczy w 
połączeniu z zakwaterowaniem w wybranym przez Państwa hotelu. Sytuacji takiej nie 
uznaje się za kontynuację podróży, lecz za korzystanie z lokalnych środków transportu 
przez Państwa i Państwa pasażerów podczas oczekiwania na naprawę pojazdu Infiniti.
Pojazd zastępczy może zostać zaoferowany w formie rozwiązania umożliwiającego 
kontynuację podróży, jeśli zdecydują się Państwo kontynuować podróż zamiast 
zaczekać na zakończenie naprawy pojazdu Infiniti. W takim przypadku obowiązują 
następujące zasady:

• Jeśli chcą Państwo kontynuować podróż samochodem zastępczym, w ramach 
programu Touring Assistance zostanie zorganizowany pojazd zastępczy podobnej 
klasy jak pojazd Infiniti, który został unieruchomiony.
• Są Państwo zobowiązani do przestrzegania warunków firmy wynajmującej pojazd 
oraz lokalnych wymogów prawnych: opłaty z tytułu ubezpieczenia, zakupu paliwa 
oraz koszty dodatkowe są pokrywane przez Klienta (w tym kaucja płatna kartą 
kredytową lub czekiem).
• Jeśli nie spełniają Państwo warunków wynajmu samochodu lub jakiś czynnik 
sprawia, że nie kwalifikują się Państwo do wynajmu samochodu zastępczego, 
zostaną Państwu zaoferowane inne rozwiązania stosownie do możliwości.
• Otrzymanie pojazdu zastępczego nie jest uzależnione od odległości przejechanej 
z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym nastąpiło unieruchomienie 
samochodu.
• Pojazd zastępczy można zatrzymać na czas trwania naprawy. Jeśli okres wynajmu 

przekracza 3 dni robocze, Infiniti zezwoli na przedłużenie wynajmu stosownie do 
potrzeb.

Taksówka i samochód prowadzony przez szofera: Przysługuje Państwu przejazd 
taksówką lub samochodem z szoferem (w zależności od dostępności) na dystansie 
do 100 km w jedną stronę. Z tej Usługi dodatkowej można skorzystać w połączeniu 
z innymi Usługami dodatkowymi (np. pociągiem, samolotem, statkiem, wynajętym 
pojazdem).

Przewóz ładunków: W przypadku wszystkich opcji kontynuacji podróży zapewniany 
jest transport przedmiotów (oraz ochrona ubezpieczeniowa z zastrzeżeniem 
ograniczeń) przewożonych wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu Infiniti (rowery, narty/
deski snowboardowe, pojemnik dachowy itp., z wyłączeniem zwierząt gospodarskich 
i łatwo psujących się artykułów), które nie mogą zostać przewiezione środkiem 
transportu wybranym do kontynuowania podróży.

Transport pojazdu do kraju zamieszkania: Jeśli szacowany czas naprawy pojazdu 
Infiniti, który został unieruchomiony za granicą, przekracza 3 dni robocze:

• Nienaprawiony samochód Infiniti może zostać przewieziony do wybranego przez 
Państwa Centrum Infiniti w Państwa kraju zamieszkania.
• Naprawiony samochód Infiniti zostanie przetransportowany do wybranego przez 
Państwa miejsca.
• Jeśli zdecydują się Państwo samodzielnie odebrać naprawiony samochód 
Infiniti, zapewnimy Państwu – wyłącznie kierowcy – odpowiedni środek transportu 
(taksówka, pociąg lub samolot w zależności od odległości).

Odbiór naprawionego pojazdu: Aby umożliwić odebranie naprawionego pojazdu, 
zapewniamy Państwu możliwość przejazdu odpowiednim środkiem transportu. 
Przysługuje Państwu przejazd taksówką (w przypadku odległości poniżej 100 km), 
pociągiem w przedziale pierwszej klasy (w przypadku odległości od 100 km do 500 km) 
lub przelot samolotem klasą biznesową (w przypadku odległości ponad 500 km).
Świadczenia przysługujące z tytułu innych Zdarzeń objętych Programem:

• W przypadku wszystkich Zdarzeń objętych Programem innych niż Awaria 
(z wyjątkiem kolizji), takich jak akty wandalizmu, kradzież, unieruchomienie 
pojazdu wskutek własnego działania itp., przysługuje Państwu tylko odholowanie 
samochodu do najbliższego dealera.

• Istnieje możliwość skorzystania z Usług dodatkowych, ale wyłącznie na koszt 
własny Klienta.

6- ŚWIADCZENIA OFEROWANE
WŁAŚCICIELOM POJAZDU INFINITI
Uprawnieni Klienci podróżujący pojazdem osoby trzeciej, który został unieruchomiony 
wskutek Zdarzenia objętego Programem zaistniałego na Terytorium objętym 
Programem (z wyjątkiem Grecji), mogą raz w roku zadzwonić pod numer serwisu Infiniti 
Touring Assistance w celu otrzymania następujących Usług podstawowych i Usług 
dodatkowych na Terytorium objętym Programem:

Naprawa na drodze:
• Zapewniana jest podstawowa pomoc i naprawa samochodu na drodze lub w 
miejscu zamieszkania. 
• Mogą również zostać wykonane tymczasowe naprawy w celu umożliwienia 
Klientowi przejechania pojazdem bezpośrednio do najbliższego warsztatu.

Odholowanie:
• Jeśli samochodu nie można naprawić na drodze, zostanie on odholowany do 
najbliższego dostępnego warsztatu naprawczego. Serwis Infiniti Touring Assistance 
sprawdzi, czy krajowy franczyzodawca Infiniti ma preferowane warsztaty naprawcze 
(które zaopatruje) znajdujące się w odległości do 50 km od miejsca zdarzenia – jeśli 
tak, pojazd zostanie odholowany do jednego z nich. 
• Jeśli w odległości 50 km od miejsca zdarzenia nie ma preferowanego warsztatu, 
samochód zostanie odholowany do najbliższego warsztatu naprawczego.
• Jeśli konieczne jest zapewnienie postoju pojazdu w nocy, zostanie on 
zorganizowany nieodpłatnie.

Pojazd zastępczy:
• Jeśli chcą Państwo kontynuować podróż samochodem zastępczym, w ramach 
Programu Infiniti Touring Assistance zostanie zorganizowany pojazd zastępczy na 
Państwa koszt (według stawek uzgodnionych wcześniej z serwisem Infiniti Touring 
Assistance). Opłatę z tytułu rezerwacji tego pojazdu pokryje Infiniti, natomiast 
koszt wynajmu samochodu i wszelkie związane z tym koszty zostaną pokryte 
bezpośrednio przez Klienta.
• Są Państwo zobowiązani do przestrzegania warunków firmy wynajmującej pojazd: 
opłaty z tytułu ubezpieczenia, zakupu paliwa oraz koszty dodatkowe są pokrywane 
przez Państwa (w tym kaucja płatna kartą kredytową lub czekiem).
• Jeśli nie spełniają Państwo warunków wynajmu samochodu lub jakiś czynnik 
sprawia, że kierowca nie kwalifikuje się do wynajmu samochodu zastępczego, 
zostaną zaoferowane inne rozwiązania, lecz na Państwa koszt.
• Mogą Państwo wybrać dowolny rodzaj samochodu zastępczego, jako że 
wynajmują go Państwo wyłącznie na własny koszt.

7- OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Jeśli nie zaznaczono inaczej w niniejszych Warunkach, Program Infiniti Touring 
Assistance jest oferowany przez Infiniti całkowicie nieodpłatnie, i poprzez korzystanie 
z Pomocy zobowiązują się Państwo akceptować jako ostateczne i wiążące wszelkie 
decyzje podejmowane przez firmę Infiniti i wyznaczonych przez nią dostawców 
usług oraz agentów we wszystkich sprawach dotyczących Programu Infiniti Touring 
Assistance. Firma Infiniti i jej odpowiednie spółki stowarzyszone, spółki zależne, 
wyznaczeni agenci, w tym dostawcy dostępu do Internetu („Strony Infiniti”) nie 
ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty 
ani szkody dowolnego rodzaju poniesione przez Państwa w wyniku korzystania ze 
świadczeń oferowanych w ramach Programu Infiniti Touring Assistance. Niemniej 
jednak powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do 
odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie jest wyraźnie zabronione 
przez prawo. Infiniti nie udziela żadnych gwarancji ani warunków, wyraźnych lub 
dorozumianych, w tym między innymi gwarancji lub warunków zadowalającej jakości 
lub przydatności do określonego celu ani gwarancji lub warunków, które mogą 
wynikać z praktyk lub zwyczajów handlowych związanych z obsługą Programu Infiniti 
Touring Assistance. Infiniti nie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek wynikowe, 
specjalne, przypadkowe lub inne szkody w jakikolwiek sposób bezpośrednio lub 
pośrednio związane z obowiązkami i relacjami ustanowionymi przez niniejszy Program 
Touring Assistance. Niemniej jednak powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie 
mają zastosowania do odpowiedzialności, której wyłączenie lub ograniczenie jest 
wyraźnie zabronione przez prawo.

8- OCHRONA DANYCH
Infiniti (oddział firmy Nissan International SA) będzie przechowywać i wykorzystywać 
Państwa dane osobowe w celu świadczenia usług w ramach Programu Touring 
Assistance. Infiniti może przesyłać Państwa dane do swoich partnerów w celu 
świadczenia usług. W takiej sytuacji partnerzy będą związani umową o poufności i 
będą wykorzystywać Państwa dane wyłącznie w celu świadczenia usług w ramach 
Programu Touring Assistance. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych 
oraz ich modyfikowania – w tym celu należy skontaktować się z firmą Infiniti pod 
adresem qualitycentre.eu@infiniti-customerexperience.com lub za pośrednictwem 
strony internetowej http://www.infiniti.eu/.

9- ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ORAZ ZMIANY
Infiniti zastrzega sobie prawo do wyłączenia Uprawnionego klienta z Programu 
Infiniti Touring Assistance ze skutkiem natychmiastowym z ważnej przyczyny, a także 
do zakończenia lub modyfikacji Programu Infiniti Touring Assistance w dowolnym 
czasie i z dowolnej przyczyny według własnego uznania oraz bez ponoszenia 
odpowiedzialności względem jakiegokolwiek Uprawnionego klienta.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY WARUNKI („WARUNKI”) 
OFEROWANEGO PRZEZ INFINITI1 PROGRAMU INFINITI 
TOURING ASSISTANCE („INFINITI TOURING ASSISTANCE”), 
KTÓRE OPISUJĄ, KTO MOŻE KWALIFIKOWAĆ SIĘ DO 
SKORZYSTANIA Z UDOSTĘPNIANYCH W JEGO RAMACH 
USŁUG. PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z 
NINIEJSZYMI WARUNKAMI.

1- WPROWADZENIE
Infiniti Touring Assistance to usługa, w ramach której zapewniana jest ochrona zarówno 
Państwu, jak i Państwa pojazdowi marki Infiniti, ponieważ z jej świadczeń mogą 
korzystać Państwo (jako właściciel pojazdu Infiniti) oraz Państwa samochód Infiniti 
(bez względu na to, kto w danej chwili go prowadzi).
Świadczenia oferowane w ramach tej usługi obejmują między innymi naprawę na 
miejscu zdarzenia (na drodze), w razie potrzeby odholowanie i garażowanie pojazdu, 
a także dodatkowe usługi takie jak zakwaterowanie, samochód zastępczy, transport 
do kraju zamieszkania w przypadku unieruchomienia pojazdu podczas jazdy własnym 
samochodem lub samochodem osoby trzeciej, zgodnie z niniejszymi Warunkami 
(podlegającymi okresowym zmianom).

2- OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z 
PROGRAMU
Z Programu Infiniti Touring Assistance mogą korzystać Państwo jako kierowca 
samochodu, ale także właściciel pojazdu Infiniti prowadzący pojazd osoby trzeciej 
(„Uprawniony klient” lub „Klient”), z zastrzeżeniem poniższych warunków:

2.1 KIEROWCA POJAZDU INFINITI:
Kierowca pojazdu Infiniti (właściciel lub upoważniona przez właściciela osoba 
kierująca samochodem) może skorzystać z Programu Infiniti Touring Assistance,  
jeśli pojazd:

(I) Jest nowym oryginalnym pojazdem Infiniti zakupionym w oficjalnym Centrum 
Infiniti znajdującym się na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Cypru, Danii i 
francuskich terytoriów zamorskich) lub Szwajcarii, pod warunkiem że Program 
Infiniti Touring Assistance jest dostępny w dniu zgłoszenia żądania. Program Infiniti 
Touring Assistance jest dostępny w następujących krajach: Andora, Austria, Belgia, 
Białoruś2, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja3, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, 
Włochy, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Monako, Holandia, Norwegia, 
Polska, Portugalia, Rosja2 (ograniczone obszary), San Marino, Słowacja, Hiszpania, 
Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania, Watykan, Serbia2, Słowenia2, 
Chorwacja2, Bośnia2, Macedonia2, Bułgaria2. (Pojazdy Infiniti sprzedawane przez 
nieautoryzowanych dealerów oraz wszelkie pojazdy sprzedawane w kraju spoza 
Terytorium nie są objęte Programem Touring Assistance).

(II) Jest nadal objęty oficjalną 3-letnią gwarancją producenta pojazdu.
(III) Programem nie są objęte: pojazdy specjalne (np. karetki pogotowia, pojazdy 

pancerne, samochody do nauki jazdy lub samochody wchodzące w skład floty 
pojazdów przeznaczonych na wynajem).

(IV) Jest unieruchomiony na Terytorium objętym Programem wskutek wystąpienia 
dowolnego ze zdarzeń objętych Programem opisanych w Sekcji 3 poniżej („Zdarzenia 
objęte Programem”).

(V) W przypadku taksówek oferowane są tylko podstawowe świadczenia 
(dodatkowe świadczenia są oferowane tylko dla prywatnych celów).

1 Infiniti jest oddziałem firmy Nissan International SA z siedzibą pod adresem Zone d’Activités 
La Pièce 12, 1180 Rolle, Szwajcaria.

2 Ograniczenia mają zastosowanie do tych terytoriów.

3 Z wyjątkiem francuskich terytoriów zamorskich.

2.2 WŁAŚCICIEL POJAZDU INFINITI:
Właściciel pojazdu Infiniti może skorzystać z Programu Infiniti Touring Assistance, jeśli 
kieruje samochodem (nie musi to być samochód marki Infiniti), pod warunkiem że:

• Posiada samochód marki Infiniti spełniający wszystkie warunki określone dla 
kierowcy pojazdu Infiniti w punktach od (i) do (v) powyżej.
• Samochód osoby trzeciej należy do członka rodziny lub znajomej osoby i nie jest 
objęty polisą, w ramach której oferowana jest usługa pomocy drogowej.
• Są Państwo odpowiednio upoważnieni przez członka rodziny lub znajomą osobę 
do kierowania pojazdem.
• Masa całkowita samochodu członka rodziny lub znajomej osoby musi wynosić 
poniżej 3,5 tony, samochód ten nie może być taksówką, pojazdem sanitarnym 
ani innym pojazdem specjalnym, pojazdem rolniczym, pojazdem wojskowym, 
pojazdem opancerzonym, samochodem zabytkowym, samochodem wyścigowym 
ani innym pojazdem o szacunkowej wartości powyżej 125.000 euro.
• Pojazd osoby trzeciej został unieruchomiony na Terytorium objętym Programem 
wskutek wystąpienia dowolnego ze Zdarzeń Objętych Programem.
• Są Państwo obecni podczas świadczenia usług Programu Infiniti Touring 
Assistance.
• Infiniti zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym 
czasie i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Państwa. 
Przy Państwa następnej wizycie na niniejszej Stronie internetowej uznaje się, że 
otrzymali Państwo zawiadomienie o wszelkich zmianach niniejszych Warunków.
• Infiniti zastrzega sobie prawo do żądania okazania dalszych dowodów na to, że 
kwalifikują się Państwo do skorzystania z Programu Touring Assistance, a Państwo 
wyrażają zgodę na dostarczenie ich na żądanie Infiniti na własny koszt.

3- ZDARZENIA OBJĘTE PROGRAMEM
Program Touring Assistance jest dostępny dla Uprawnionych klientów w przypadku 
wystąpienia następujących Zdarzeń objętych Programem, z zastrzeżeniem wyłączeń 
podanych w Sekcji 4:

• Awaria mechaniczna lub elektryczna („Awaria”).
• Usterka podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo, takich jak szyba 
przednia, szyba boczna, światła awaryjne (mające wpływ na bezpieczeństwo), 
poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, zwijacze, wycieraczki szyby przedniej, 
kierunkowskazy, przednie i tylne światła. W takim przypadku Uprawnionym 
klientom przysługuje holowanie (bez naprawy na miejscu).
• Błędy związane z obsługą pojazdu (brak paliwa, zatankowanie niewłaściwego 
paliwa, zanieczyszczenie paliwa, zatrzaśnięcie kluczyków, zagubienie lub złamanie 
kluczyków, przebicie opony, rozładowanie akumulatora).
• Wypadek drogowy powodujący unieruchomienie pojazdu.
• Akt wandalizmu powodujący unieruchomienie pojazdu (kradzież kół).
• Akt wandalizmu powodujący unieruchomienie pojazdu.
• Próba kradzieży powodująca unieruchomienie pojazdu.
• Kradzież pojazdu.
• Pożar (spowodowany np. usterką silnika).

4- WYŁĄCZENIA
Możliwość skorzystania z Programu Touring Assistance nie przysługuje w 
następujących sytuacjach:

• Gdy Uprawniony klient uczestniczył w wypadku drogowym spowodowanym z 
naruszeniem jakichkolwiek obowiązujących wymagań przepisów.
• Gdy pojazd uczestniczy w wyścigach samochodowych, rajdach, testach prędkości 
lub testach wytrzymałości, w imprezach organizowanych na torach wyścigowych, 
przejazdach treningowych lub jest używany poza drogami publicznymi.
• Gdy pomoc jest potrzebna w wyniku wojny, zamieszek, powstania, masowych 
demonstracji o charakterze politycznym, grabieży, strajku, użycia środków 
wojskowych, aktów terroryzmu, szkód powstałych wskutek trzęsienia ziemi, 
anomalii pogodowych, zjawisk atmosferycznych, zjawiska przemiany jądrowej 
lub promieniowania spowodowanego przez sztuczne przyspieszenie cząstek 
atomowych.
• Gdy Awaria jest spowodowana przez umyślną szkodę lub akt wandalizmu 
wyrządzone przez właściciela lub kierowcę lub przez współudział w popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia.
• Wszelkie szkody będące następstwem interwencji organów władzy kraju, 
w którym udzielana jest pomoc, lub szkody spowodowane nieprzewidzianymi 
okolicznościami.
• Wszelkie szkody spowodowane działaniem wbrew zaleceniom podanym w 
instrukcji obsługi.
• Wszelkie koszty następcze lub szkody wyrządzone na mieniu w wyniku Awarii.
• Pojazdy w stanie nienadającym się do jazdy lub serwisowane niezgodne z 
zaleceniami producenta.
• Wszelkie usługi pomocy nieopisane w niniejszych Warunkach i niezatwierdzone 
wcześniej przez serwis Infiniti Touring Assistance.
• Wszelkie Usługi dodatkowe wykonywane przez zewnętrznego dostawcę usług 
innego niż dostawca usługi Infiniti Touring Assistance.
• Usługi wykonywane przez Państwa lub zewnętrznego dostawcę usług innego 
niż dostawca usługi Infiniti Touring Assistance są wyłączone z zakresu programu 
pomocy drogowej. Jedynym wyjątkiem jest unieruchomienie pojazdu na 
autostradzie zarządzanej przez przedsiębiorstwo państwowe (na przykład w 
przypadku konieczności odholowania samochodu z autostrady we Francji), bądź 
też w oddalonym miejscu w sytuacji, gdy dostawca usługi, np. hotel, akceptuje 
wyłącznie płatność gotówką.
• Wszelkie koszty, które byłyby pokrywane, gdyby Awaria nie wystąpiła, np. zakup 
żywności, paliwa, zakwaterowanie, opłaty za przejazdy taksówkami lub opłaty 
drogowe, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach niniejszych Warunków.

5- ŚWIADCZENIA OFEROWANE
KIEROWCY POJAZDU INFINITI
Uprawnieni klienci podróżujący pojazdem Infiniti, który został unieruchomiony wskutek 
Zdarzenia objętego Programem zaistniałego na Terytorium objętym Programem, 
mogą zadzwonić pod lokalny numer serwisu Infiniti Touring Assistance w celu 
otrzymania opisanych poniżej usług podstawowych („Usługi podstawowe”) oraz usług 
dodatkowych („Usługi dodatkowe”) na Terytorium objętym Programem.

ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE Z TYTUŁU AWARII:   
USŁUGI PODSTAWOWE:

Zapewniana jest podstawowa pomoc i naprawa samochodu na miejscu awarii lub w 
miejscu zamieszkania w przypadku napraw elektrycznych lub mechanicznych. Jeśli 
pojazdu Infiniti nie można naprawić na miejscu awarii lub pod adresem domowym 
Klienta w ciągu 45 minut, unieruchomiony pojazd Infiniti zostanie odholowany 
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