
Skorzystaj z samochodu zastępczego w LINK4

I. Jeżeli wybierzesz samochód zastępczy w LINK4 zapewniamy:

Jeżeli nie posiadasz innego pojazdu z którego możesz korzystać w czasie likwidacji szkody, masz prawo do
samochodu zastępczego. Samochód zastępczy może zostać zorganizowany dla Ciebie przez LINK4 lub przez inną
firmę – to Ty o tym decydujesz.

SZYBKOŚĆ
udostępnimy go w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia

WYGODĘ
Ty zadecydujesz o miejscu podstawienia i zwrotu pojazd

zajmiemy się wszystkimi formalnościami za Ciebie
ZERO FORMALNOŚCI

pokryjemy cały koszt związany z wynajmem
KOMFORT

nie poniesiesz żadnych dodatkowych opłat z tytułu kaucji lub limitu kilometrów
SPOKÓJ

ELASTYCZNOŚĆ
weźmiemy pod uwagę Twoje potrzeby związane z rodzajem i klasą samochodu

W celu ustalenia szczegółów wynajmu skontaktuj się z nami:

zadzwoń pod numer 22 4444444 (od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00)

Sprawdź co się stanie jeżeli nie skorzystasz z auta zastępczego w LINK4



II. Jeżeli wybierzesz samochód zastępczy z innej firmy:

• będziesz musiał udokumentować wynajem samochodu

pokryjemy tylko uzasadnione koszty wynajmu samochodu, stanowiące normalne następstwo zdarzenia,
w wyniku którego doszło do powstania szkody na Twoim pojeździe

•

• zweryfikujemy okres wynajmu samochodu zastępczego według poniższych zasad:

W przypadku szkody częściowej (naprawa samochodu)

• jeśli uszkodzenia samochodu nie wyłączają go z ruchu, zwrócimy Ci koszt wynajmu za okres
technologicznego czasu jego naprawy. Dlatego przed wynajmem samochodu powinieneś zorganizować
jego naprawę – wybrać warsztat, przekazać mu kosztorys naprawy który od nas otrzymałeś i upewnić
się, że warsztat posiada niezbędne części. Jeśli serwis nie pracuje w weekend, nie pozostawiaj w nim
pojazdu w piątek.

jeśli uszkodzenia samochodu wyłączają go z ruchu, zwrócimy Ci koszt wynajmu za czas niezbędny do
jego naprawy – czyli technologiczny czas naprawy. Dodatkowo możemy uznać np. czas do dokonania
oględzin, otrzymania kalkulacji kosztów naprawy, dodatkowego ustalenia zakresu naprawy,
udokumentowanego oczekiwania na części.

•

W przypadku szkody całkowitej (koszt naprawy samochodu przekracza jego wartość rynkową przed
szkodą)

• jeśli uszkodzenia wyłączają Twoje auto z ruchu, zwrócimy Ci koszt wynajmu za okres od powstania
szkody do wizyty rzeczoznawcy i otrzymania przez Ciebie informacji o kwalifikacji szkody jako
całkowitej. Dodatkowo, uwzględnimy również okres potrzebny na zakup innego samochodu – 7 dni,
który w szczególnych przypadkach może zostać wydłużony (maksymalnie do dnia wypłaty
odszkodowania).

NIE CZEKAJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

KLASA POJAZDU
STAWKA NETTO ZA DOBĘ WYNAJMU

(KOSZT POKRYWA LINK4)

od 1 do 7 dni powyżej 7 dni

70 zł 55 zł

65 zł80 zł

75 zł95 zł

110 zł130 zł

190 zł220 zł

90 zł110 zł

155 zł190 zł

205 zł240 zł

160 zł 135 zł

140 zł 115 zł

140 zł 115 zł

A

B

C

D

E

F

FD

np. Chevrolet Spark, VW Up, Toyota Aygo

np. Toyota Yaris, Opel Corsa, Skoda Fabia

np. Opel Astra, Ford Focus, Skoda Octavia

np. Toyota Avensis, VW Passat, Opel Insignia

np. Volvo S80, Audi A6

np. Opel Combo, Fiat Doblo lub podobne

np. Ford Transit, Fiat Ducato, BUS-9os.

FD kontener np. Ford Transit chłodnia, plandeka lub podobne

SUV np. Toyota Rav 4, Honda CRV, Mazda CX-5

K Minivany (min. 7 miejsc.)

CROSSOVER np. Nissan Juke, Citroen Cactus, Nissan Qashqai

Zweryfikujemy stawki w zależności od długości okresu wynajmu zgodnie z cennikiem poniżej:


