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ÚDAJE O ZÁSAHU (FilE iNFOrmATiON)POSkyTOvATEĽ SlUžby (SErvicE PrOviDEr)

Číslo zásahu (file No.)

ZÁkAZNÍk (cUSTOmEr) ÚDAJE O vOZiDlE (vEHiclE iNFOrmATiON)

Značka / model (brand / type)

Registračná značka (registration No.)

Rok výroby (year of construction)

Najazdené km. (mileage)

Majiteľ, pokiaľ iný ako vodič (owner, if different from the driver)

Čas príchodu na miesto (the arrival time to the place of breakdown)

Odťah do (towing to)

Čas príchodu do servisu (the arrival time to the workshop)

Podpis zákazníka* (customer´s signature*)

DÔvOD NEPOJAZDNOSTi (rEASON OF immObiliTy)

porucha (breakdown) nehoda (accident) iné (other)

Price of the services (incl. VAT)

* Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé a súhlasím s rozsahom a cenou služieb poskytnutých dodávateľom služieb. Súhlasím, aby Europ Assistance s.r.o. spracovávala podľa zákona o ochrane osobných údajov moje osobné 
údaje, ktoré získala v súvislosti s plnením svojich práv a povinností. Tento súhlas poskytujem na celú dobu existencie záväzku vyplývajúcich z poistnej/asistenčnej udalosti, alebo s ňou súvisiacich. Prehlasujem, že v prípade, keď sa 
kedykoľvek v budúcnosti preukáže, že nárok na poskytnutie akéhokoľvek plnenia v súvislosti s vyššie uvedeným asistenčným zásahom pre moje vozidlo nevznikol, alebo vznikol len nárok čiastočný – z dôvodu nesplnenia poistných či 
asistenčných podmienok príslušného asistenčného programu - uhradím spoločnosti Europ Assistance s.r.o. všetky jej vzniknuté náklady, ktoré za mňa v tejto súvislosti vynaložila.

Dátum zásahu (date of incident)

Miesto udalosti (place of incident)

viDiTEĽNÉ POŠkODENiE vOZiDlA (viSiblE DAmAgES ON THE vEHiclE)

PrED ZÁSAHOm (bEFOrE THE AcTiON)

POPiS (DEScriPTiON): POPiS (DEScriPTiON):

PO ZÁSAHU (AFTEr THE AcTiON)

príchod / odchod mechanika (arrival / departure of the technician)

práca mechanika (technician´s working time)

vyprostenie špeciálnou technikou (vehicle recovery)

SlUžby (SErvicES)

min.

odťah vozidla (towing of the vehicle) km.

naloženie / zloženie (loading / unloading)

iné (other)

Cena poskytnutých služieb (vr. DPH) EUR

Meno a priezvisko vodiča 
(name and surname of the driver)

Adresa (address)

Kontakt (contact)

fotodokumentácia (photos)

ZAkÁZkOvý liST  (JOb OrDEr)

Pečiatka a podpis technika. Signature and stamp of the technician.

mENO A PODPiS PrEbErAJÚcEHO 
TEcHNikA (DÁTUm A PEČiATkA 
SErviSU) Signature of the technician when taking over the vehicle. Date and stamp of the service.

* I hereby declare that all information provided above is true and I agree with the scope and the price of services provided by the supplier. I give Europ Assistance s.r.o. a permission to elaborate my personal data obtained in relation to 
the fulfillment of its discretions and duties according to the Law. I grant this permission for the period of the existence of the obligations arising of or related to the insurance claim. I hereby confirm that in case any time in the future it 
will be proven that in relation to the above mentioned assistance case and due to exclusions in the policy/assistance conditions there was no entitlement to provide any services for the vehicle - I shall cover Europ Assistance s.r.o. all 
costs which were covered by Europ Assistance s.r.o. on my behalf.


