
ZAKRES TERYTORIALNY
Ubezpieczenie Kosztów Napraw Pojazdu 
HONDA Plus obowiązuje na terytorium 
geograficznym Europy.

W razie zaistnienia szkody w pojeździe 
prosimy o kontakt z:

ASO Honda
lub

Centrum Autoryzacji Szkód
WAGAS S.A.

ul. Rydygiera 15
01-793 Warszawa

Tel.: 48 22 670 96 03
Email: szkody@wagas.pl

HONDA PLUS
Ubezpieczenia Kosztów Napraw Pojazdu

Partner programu Honda Plus  
ASO Honda

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a jedynie materiał 
marketingowy promujący Ubezpieczenie Kosztów Napraw.



Dlaczego warto? Ochrona dla Wymagających

Kto może przystąpić
do programu Honda Plus?

Specjalnie dla Ciebie!

HONDA PLUS = 5 LAT OCHRONY PRZED 
NIEOCZEKIWANYMI WYDATKAMI

KORZYŚCI z przystąpienia  
do programu Honda Plus:

• brak kosztów usunięcia awarii (części 
i robocizna) zgodnie z warunkami programu

• profesjonalne naprawy w ASO Honda
• zastosowanie do napraw tylko oryginalnych 

części zamiennych
• zaawansowana diagnostyka
• możliwość przeniesienia ubezpieczenia na 

nowego właściciela przy sprzedaży pojazdu
• ochrona na terytorium geograficznym Europy
• ochrona nawet do 300 000 km
• suma ubezpieczenia równa wartości pojazdu
• bardzo atrakcyjne ceny ubezpieczenia
• minimum formalności

HONDA PLUS = ZAAWANSOWANE 
ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wspólnie z Zakładem Ubezpieczeń Helvetia 
Global Solutions Ltd., szwajcarskim liderem 
ubezpieczeń, przygotowaliśmy wyjątkowy 
program Ubezpieczenia Kosztów Napraw 
Pojazdu HONDA Plus, który gwarantuje 
bezpieczeństwo finansowe w przypadku 
awarii Twojego samochodu.

Teraz możesz cieszyć się bezstresową jazdą. 
Ubezpieczenie Honda Plus to profesjonalna 
ochrona Twojego samochodu nawet przez 
5 lat jego użytkowania.

HONDA PLUS = NAJLEPSZA INWESTYCJA

Zakres Programu

Obejmuje wszystkie mechaniczne, elektryczne 
i  elektroniczne zespoły pojazdu wchodzące 
w skład oryginalnego wyposażenia.
Szczegółowy opis elementów objętych 
ubezpieczeniem znajdziesz u  Dealera lub na 
stronie www.honda.pl.

HONDA PLUS = NAJLEPSZA INWESTYCJA

Każdy użytkownik samochodu marki Honda:
• zakupionego u Dealera na terenie Polski
• będącego na gwarancji producenta  

(do 36-go miesiąca od daty rejestracji)
• niewykorzystywanego do celów 

zarobkowych jako: pojazd specjalny, nauka 
jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), 
wynajmowany w formule „rent a car”

www.honda.pl


