O TYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ W RAZIE KOLIZJI DROGOWEJ

MIAŁEŚ STŁUCZKĘ LUB WYPADEK? ZADZWOŃ!
Pomożemy Ci z rozliczeniem ubezpieczenia i naprawą auta.

check Zachowaj spokój, niezależenie od tego, kto zawinił.
check Zabezpiecz miejsce zdarzenia: włącz światła awaryjne, załóż kamizelkę odblaskową,
check
check
check
check
check

PHONE-ALT

postaw trójkąt ostrzegawczy.
Jeśli masz wątpliwości, kto jest sprawcą, wezwij policję.
Zrób zdjęcia samochodów i miejsca zdarzenia.
Jeżeli jest możliwość, przestaw samochód w bezpieczne miejsce, żeby nie utrudniał ruchu.
Wypełnij druk oświadczenia o kolizji drogowej w dwóch egzemplarzach.
Zadzwoń do Żagiel Auto phone-alt 661 881 881

661 881 881

POMOŻEMY Z UBEZPIECZENIEM
• W razie szkody kontaktujemy się z ubezpieczycielem.
• Zajmujemy się całym procesem związanym z formalnościami.
• Dbamy, żeby ewentualne kwestie sporne zostały rozwiązane na Twoją korzyść.

Zanim zaakceptujesz kwotę odszkodowania zaproponowaną przez firmę
ubezpieczeniową, bezpłatnie sprawdź u nas kosztorys i zakres napraw,
na podstawie którego poznasz realną wartość Twojej szkody oraz kwotę,
za którą naprawisz swój samochód.

zajmiemy się kontaktem
z ubezpieczycielem

zaoferujemy Ci
samochód zastępczy

SERWIS BLACHARSKO LAKIERNICZY ŻAGIEL AUTO
OD WRZEŚNIA 2022 W NOWEJ LOKALIZACJI:

PRZYWRÓCIMY SPRAWNOŚĆ TWOJEGO SAMOCHODU
•
•
•
•
•

naprawimy Twój
samochód

Oddajemy Ci sprawne i bezpieczne auto.
Do naprawy używamy wyłącznie oryginalnych części i podzespołów.
Wykorzystujemy tylko materiały i lakiery marek premium certyfikowanych dostawców.
Na nasze naprawy udzielamy gwarancji.
Naprawiając samochód w Żagiel Auto, podwyższasz jego wartość przy odsprzedaży.

Decydując się na naprawę poza siecią autoryzowaną,
narażasz się na utratę fabrycznej gwarancji na nadwozie.

ZADZWOŃ:

PHONE-ALT

credit-card video
naprawy
w ASO

oryginalne
części

bezgotówkowe monitorowane
rozliczanie
naprawy

minimum
formalności

samochód
zastępczy

wiedza
i doświadczenie

gwarancja
jakości

661 881 881

WAŻNE TELEFONY:

Škoda Żagiel Auto: 81 446 82 22
Honda Żagiel Auto: 81 50 313 50

otrzymasz gwarancję
na naprawę i lakier

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI - WYPADKU
cut

OŚWIADCZENIE SPRAWCY KOLIZJI - WYPADKU
Ja

prawo jazdy nr

kategorii

ok. godz.

prawo jazdy nr

będący własnością

cut
na ulicy

samochodem marki
będący własnością

nr
na ulicy

w miejscowości
skrzyżowanie
z ulicą

spowodowałem/am kolizję

kategorii

ok. godz.

nr rejestracyjny
posiadający
polisę ubezpieczeniową OC w firmie

nr
w miejscowości
skrzyżowanie
z ulicą

seria i numer

seria i numer

kierując w dniu

samochodem marki

nr rejestracyjny
posiadający
polisę ubezpieczeniową OC w firmie

zamieszkały/a w

imię i nazwisko, nr telefonu
legitymujący/a się dowodem osobistym

seria i numer

seria i numer

kierując w dniu

Ja

zamieszkały/a w

imię i nazwisko, nr telefonu
legitymujący/a się dowodem osobistym

spowodowałem/am kolizję
nr rejestracyjny

z samochodem marki

nr rejestracyjny

z samochodem marki
kierowanym przez

będący własnością

będący własnością

cut

kierowanym przez

zamieszkałej/go w

opis zdarzenia

opis zdarzenia

cut

zamieszkałej/go w

W samochodzie poszkodowanego/ej (nr rejestracyjny
przód
tył
lewy bok
uszkodzony jest:

tył

lewy bok

prawy bok

W moim samochodzie uszkodzony jest:
)

Oświadczenie składam dobrowolnie, z własnej woli, będąc świadomym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, nie będąc pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
Oświadczam, że bezsprzecznie ponoszę osobiście winę za zaistniałą kolizję - wypadek.
Oświadczenie jest moim ostatecznym i niepodważalnym przyznaniem się do spowodowania tej kolizji - wypadku, złożonym
dobrowolnie w obecności poszkodowanego.
Oświadczenie to nie będzie w żadnym wypadku nigdy zmieniane a inne składane po nim oświadczenia nie będą miały mocy
prawnej co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

poszkodowany
szkic miejsca zdarzenia

przód

W samochodzie poszkodowanego/ej (nr rejestracyjny
przód
tył
lewy bok
uszkodzony jest:

prawy bok

cut

przód

sprawca - składający oświadczenie

tył

lewy bok

świadkowie zdarzenia
(imię i nazwisko, telefon adres zamieszkania)

prawy bok
)

prawy bok

Oświadczenie składam dobrowolnie, z własnej woli, będąc świadomym odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, nie będąc pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
Oświadczam, że bezsprzecznie ponoszę osobiście winę za zaistniałą kolizję - wypadek.
Oświadczenie jest moim ostatecznym i niepodważalnym przyznaniem się do spowodowania tej kolizji - wypadku, złożonym
dobrowolnie w obecności poszkodowanego.
Oświadczenie to nie będzie w żadnym wypadku nigdy zmieniane a inne składane po nim oświadczenia nie będą miały mocy
prawnej co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

poszkodowany
szkic miejsca zdarzenia

sprawca - składający oświadczenie
świadkowie zdarzenia
(imię i nazwisko, telefon adres zamieszkania)

1.

1.

2.

2.

cut

W moim samochodzie uszkodzony jest:

