
AUTO ESA
ASSISTANCE
CO JE AUTO ESA ASSISTANCE?
PROGRAMOVÝ BALÍČEK ASISTENČNÍCH SLUŽEB A SLEVOVÝCH PROGRAMŮ

ASISTENČNÍ SLUŽBY

SLEVOVÝ PROGRAM ÚAMK RECOMMENDED

MEZINÁRODNÍ SLEVOVÝ PROGRAM SHOW YOUR CARD



ASISTENČNÍ SLUŽBY

Služby určené pro motoristy, kteří se ocitnou v nestandardní situaci ať už vinou poruchy, nehody

či vandalismu. Služby je možné využít na území ČR a Evropy

Doba trvání programu

6 měsíců s možností dalšího prodloužení

Jak čerpat služby?

Asistenční služby jsou pro držitele karty Auto ESA ASSISTANCE dostupné na tel. lince +420 261 000 606

NA JAKÉ SLUŽBY MÁTE NÁROK?

 BONUS PROGRAM

SHOW YOUR CARD

Pomoc dispečinku, nepřetržitý provoz, 24 hod., 365 dnů v roce

Silniční služba  / práce mechanika / výměna pneu / záměna PHM / zabouchnuté klíčky / startování vozu

Odtahová služba odtažení vozidla do nejbližšího preferovaného servisu

Organizace vyproštění vozidla 

Uložení vozidla v případě uzavření servisu bude vozidlo bezpečně uloženo 5 dní

Přeprava osob a zavazadel (ČR max. 800 Kč, EU max. 50 €)

Náhradní vozidlo na 5 dní

Poskytnutí dopravních a mototuristických informací na lince +420 261 000 606

Předání vzkazu blízké osobě

Tlumočnická pomoc / AJ / NJ

Při komunikaci s dispečerem ÚAMK a poté i při samotném výkonu asistenčních služeb mějte vždy u sebe 

platnou kartu Auto ESA ASSISTANCE

Slevový program provozovaný společnosti ÚAMK, a.s. fungující na území České republiky. Díky tomuto 

systému může držitel karty Auto ESA ASSISTANCE čerpat a využívat velkého množství slev a výhod 

v různorodých oblastech každodenního života (sleva na PHM, ubytování, stravování, autoservisy, taxislužby, 

divadla, apod.) Služby zajišťuje rozsáhlá síť partnerů po celé České republice. Více informací a seznam všech 

míst, kde lze čerpat slevy, naleznete na webových stránkách spol. ÚAMK (www.uamk.cz/autoesa), v sekci 

slevové programy.

Slevy 5%–35%

turistika / PHM / pneuservisy / taxi / autopůjčovna / ubytování / kultura / nákupy 

Sleva na pohonné hmoty je dostupná po aktivaci karty na adrese: www.uamk.cz/autoesa, kde si na kartě 

aktivujete svou elektronickou peněženku, která vám zajistí slevu u více jak 2000 čerpacích stanic po celé 

České republice.

Mezinárodní slevový program, který umožňuje držitelům karty Auto ESA ASSISTANCE využívat tisíců slev a 

výhod jak v České republice, v Evropě i po celém světě. Slevový program SHOW YOUR CARD byl postupně 

vybudován nejvýznamnějšími automobilovými kluby z více jak 50 zemí světa a dnes již zahrnuje území nejen 

Evropy, ale prakticky všech kontinentů. Více informací a seznam míst, kde lze čerpat slevy naleznete na 

webových stránkách spol. ÚAMK, v sekci slevové programy www.uamk.cz nebo na ofi ciálních stránkách spol. 

ARC EUROPE www.arceurope.com

600 partnerů na více než 8 000 místech v Evropě a dalších tisících míst po celém světě. Slevy 5%–30%
K uplatnění slevy stačí předložit slevovou kartu před vystavením účtu, možnost využít slevy i při online 

nákupech

Mobilní aplikace 

Aplikace obsahuje on-line elektronickou asistenční kartu (včetně možnosti lokalizace klienta pro urychlení práce 

dispečinku) a síť preferovaných servisů

Aplikace dále obsahuje síť národních a mezinárodních slevových programů (např. nejbližší sleva v okruhu xy km)


