
Nigdy nie zostawiaj w pojeździe niezabezpieczonych
kluczyków oraz dokumentów samochodu!
Powiadom nas o utracie lub zniszczeniu:
• dowodu rejestracyjnego
• polisy OC/AC
• kluczy• kluczyków do pojazdu i urządzeń służących do uruchomienia              
zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
• ksiażki serwisowej.

OBSŁUGA KIEROWCÓW
PRZEGLĄDY / NAPRAWY
mobile: 785 500 145



OBOWIĄZKI KIEROWCY:
• powiadomienie działu technicznego Royal Fleet o każdej ustarce, awarii pojazdu, wypadku i kradzieży,
• przeglądy okresowe pojazdu (we wskazanych przez dział techniczny punktach serwisowych
po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu i terminu),
• wykorzystywanie pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem,
• dbanie, aby doradca serwisowy każdorazowo podstemplował książkę serwisową i poprawnie
ją ją wypełnił. Książka serwisowa powinna zawsze znajdować się w pojeździe.
• kontakt z działem technicznym Royal Fleet w sytuacji, gdy samochód jest unieruchomony,
niesprawny lub będzie oddany do naprawy.

SZKODY KOMUNIKACYJNE / WYPADEK / KRADZIEŻ
ASSISTANCE 24/7   mobile: 587 706 260
LIKWIDACJA SZKÓD / KRADZIEŻ mobile: 785 504 718

1. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku, w którym są osoby poszkodowane, zadzwoń
na telefon alarmowy w celu uruchomienia procedur ratowniczych:
- 112 - tel. komórkowy i stacjonarny,
- wezwij policję w przypadku każdej kolizji/wypadku,
- 785 504 718 - powiadom dział likwidacji szkód Royal Fleet.
2. Jeśli uczestniczyłeś w wypadku/stłuczce, w którym nie ma osób poszkodowanych, 
zzadzwoń niezwłocznie do działu likwidacji szkód i powiadom policje.
3. Jeśli twój samochód jest unieruchomiony lub będzie oddany do naprawy, skontaktuj 
się z działem likwidacji szkód.
4. W przypadku kradzieży pojazdu, w pierwszej kolejności zadzwoń
do działu operacyjnego pod nr 785 504 718!!! 



Dane do sporządzenia oświadczenia z miejsca zdarzenia:
1. Czas i miejsce zdarzenia.
2. Okoliczności w jakich doszło do zdarzenia.
3. Numery rejestracyjne, marki i modele pojazdów uczestniczących w zdarzeniu.
4. Dane osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w wypadku (imię, nazwisko,
adres, nr prawa jazdy, nr dowodu osobistego właściciela i kierowcy pojazdu).
5. Numer i ok5. Numer i okres ważności polisy ubezpieczeniowej sprawcy oraz nazwa towarzystwa
ubezpieczeniowego.
6. Opis uszkodzeń pojazdu sprawcy oraz poszkodowanego.

ZAKOŃCZENIE UMOWY
Oddawany pojazd musi mieć wszystkie otrzymane przy wydaniu przedmioty oraz dokumenty:
• książkę serwisową,
• instrukcję obsługi pojazdu,
• radio, antenę, kołpaki,
• zapasowe kluczyki (jeśli je otrzymałeś)
• dowód • dowód rejestracyjny i polisę.

Samochód w trakcje zwrotu musi być czysty,
a wszystkie rzeczy prywatne powinny być z niego zabrane.



OPONY / SEZONOWA WYMIANA
mobile: 669 220 190

Każdorazowy wyjazd za granicę wymaga pisemnej zgody
pracownika Royal Fleet, administratora floty Twojej firmy
i właściciela pojazdu.


