
Audi

Sinu Audi partner

Mobiilsus.
Mitte ainult lubadus, 
vaid garantii.

Oleme Sinu jaoks olemas.
Iga kell.

Teenindus

Vajad abi? Helista meile.
Audi Autoabi 24h.

Eestisiseselt helista:
611 2006

Väljaspool Eestit helista:
+372 611 2006

Audi Mobiilsusgarantii

¹ Riikide nimistu leiad aadressilt: www.audi.de.
² Audi hooldus ja õlivahetus.



6. Takso
Katame taksosõiduga seotud kulud 80€ ulatuses. 
Alternatiivina korvame bussi- või rongisõidu.

7. Edasine teekond lennuki või rongiga
Kui Sa ei soovi kasutada auto rentimise võimalust, 
saad oma teekonda planeeritud sihtkohta mugavalt 
jätkata kas lennuki või rongiga. Sellest tulenevad 
kulud katame kuni 450€ ulatuses inimese kohta.

8. Sõiduki tagastamine
Meie hoolitseme Sinu sõiduki tagastamise eest. 
Kui soovite oma sõidukile ise järele tulla, 
katame reisikulud kuni 500€ ulatuses.

9. Originaalosade hange  
Et saaksid oma sõiduki võimalikult ruttu kätte, 
korraldame kiire originaalosade hanke 
(sh. tollimaksud, õhuvedu, pakivedu ja kiirsaadetised).

10. Lisakulud
Kõik rikkega seonduv on Sinu jaoks niigi piisavalt 
ebamugav. Seega katame sellega kaasnevad parkimis- 
ja telefonikulud kuni 30€ ulatuses.
 

Rikke korral pakutavad teenused: 

1. Mobiilsus Sinu ukselävel
Mobiilsusgarantii on saadaval mitmes Euroopa riigis¹ ja kehtib 
sõltumata sellest, kas oled kodu ukselävel või kuhugi teel.

2. Kohene abi teel olles 

3. Pukseerimisteenus
Kui rikke põhjust ei ole võimalik kohapeal kõrvaldada, 
pukseerime sõiduki lähima Audi partneri juurde.

4. Asendussõiduk
Et Sind mobiilsena hoida, pakume Sulle abiks asendussõidukit 
(rendiauto). Asendussõidukit võid ilma läbisõidupiiranguteta 
rahulikult kasutada kuni viis päeva (lisaks lähim 
nädalavahetus ja riigipühad).

5. Majutus hotellis
Broneerime Sulle ja Sinu kaasreisijatele remonditööde kestvuse 
ajaks hotellitoa (maksimaalselt viieks ööks). Katame 
hotellikulud koos hommikusöögiga.

Me oleme Sinu läheduses.
Mitmetes Euroopa riikides.

Audi mobiilsusgarantiiga pakume Sulle mitmes Euroopa 
riigis¹ ööpäevaringselt kiiret ja usaldusväärset abi. Et Su Audi 
oleks võimalikult kiiresti sõiduvalmis, viivad meie asjatundjad 
väiksemad remonditööd läbi kohapeal. 
Suuremate probleemide korral võimaldame Sul oma teekonda 
jätkata lennuki, rongi või asendussõidukiga. Nii oled endiselt 
mobiilne, kuni meie samal ajal Sinu Audi eest hoolt kanname. 
Ning see pole veel kõik. Kui hooldus on läbi viidud regulaar-
selt² Audi teeninduspartneri poolt ning Sul on selle kohta 
kinnitatud hooldusraamat, kehtib Audi mobiilsus-
garantii terve sõiduki eluea vältel.

Audi teenindus tähendab, et 
saad end rahulikult tunda isegi 
ebatõenäolise rikke korral. 

Rikke korral aitame Sind nii kiiresti, kui võimalik. Väiksemad 
kohapeal tehtavad remonditööd väärtuses kuni 50€ on tasuta.

¹ Riikide nimistu leiad aadressilt: www.audi.de.
² Audi hooldus ja õlivahetus.


