Ubezpieczenie
Plus dla Firm
Urządzenia mobilne

by

Serwis

Co nas wyróżnia?

Uszkodzenie
lub zniszczenie

24 godziny / 5 dni

cały świat

– czas, w którym naprawimy Twoje urządzenie
	od momentu dostarczenia do serwisu (24 h
- telefon, smartfon; 5 dni - laptop, tablet, konsolę);

	
bez przerwy

telefonu czy laptopa mogą przydarzyć się
każdemu, również Tobie. W takich
sytuacjach pomaga Ubezpieczenie Plus.
Dzięki niemu zachowasz spokój,
zaoszczędzisz czas i pieniądze.

– chronimy Twoje urządzenie nie tylko w Polsce,
ale również za granicą;

brak udziału własnego

–n
 a czas naprawy zapewnimy Ci bezpłatnie
sprzęt zastępczy;

– nie ponosisz dodatkowych opłat przy naprawach
objętych ochroną;

brak limitu szkód

urządzenie zastępcze i kopiowanie danych

– nieważne ile razy Twoje urządzenie ulegnie
uszkodzeniu, my i tak je naprawimy/wymienimy;

- na czas naprawy udostępnimy urządzenie zastępcze,
a w przypadku wymiany urządzenia na nowe skopiujemy
dane.

bezpłatny transport
- nie ponosisz kosztów transportu do i z punktu
serwisowego/naprawczego;

Telefony, Smartfony

Ubezpieczenie Plus
Cena urządzenia
poza promocją

VIP Service

VIP Service
+ Przedłużona
gwarancja

0 - 599 PLN
600 - 999 PLN

3,99 PLN

4,99 PLN

≥ 1000 PLN

VIP Service:
- 24h – skracamy czas naprawy urządzenia do 24h na
		 gwarancji i po gwarancji producenta;
- brak kosztów transportu - zamówimy kuriera
		 i zapłacimy za transport;
- zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy
		i kopiowanie danych w przypadku wymiany urządzenia.

VIP Service + Przedłużona gwarancja:
		
		
		
		

24h – skracamy czas naprawy urządzenia do 24h na
gwarancji i po gwarancji producenta;
brak kosztów transportu - zamówimy kuriera
i zapłacimy za transport;
awaria po gwarancji producenta? – pokryjemy koszty
naprawy lub wymienimy urządzenie na nowe; 		
zapewniamy zastępcze urządzenie na czas naprawy
i kopiowanie danych w przypadku wymiany urządzenia.

Konsole, Tablety, laptopy

Ubezpieczenie Plus

VIP Service
+ Uszkodzenie

VIP Service
+ Uszkodzenie
+ Utrata

Urządzenia

8,99 PLN

11,99 PLN

Laptopy

10,99 PLN

14,99 PLN

Tablety

18,99 PLN

22,99 PLN

Konsole

VIP Service + Uszkodzenie:
- 24h – skracamy czas naprawy urządzenia do 24h na
		 gwarancji i po gwarancji producenta;
- brak kosztów transportu - zamówimy kuriera
		 i zapłacimy za transport;
- zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy
		i kopiowanie danych w przypadku wymiany urządzenia.

VIP Service + Uszkodzenie + Utrata:
- 24h – skracamy czas naprawy urządzenia do 24h na
		 gwarancji i po gwarancji producenta;
- brak kosztów transportu - zamówimy kuriera
		 i zapłacimy za transport;
- zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy
		i kopiowanie danych w przypadku wymiany urządzenia;
- rabunek lub kradzież z włamaniem? – otrzymasz
		 nowe urządzenie.

VIP Service

VIP Service
+ Przedłużona gwarancja

VIP Service
+ Przedłużona gwarancja
+ Uszkodzenie

3,99 PLN

14,99 PLN

19,99 PLN

VIP Service:
		
-

5 dni – gwarantowany czas naprawy urządzenia;
brak kosztów transportu – zamówimy kuriera
i zapłacimy za transport;
zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

VIP Service + Przedłużona gwarancja:
		
		
-

5 dni – gwarantowany czas naprawy urządzenia;
brak kosztów transportu – zamówimy kuriera
i zapłacimy za transport;
awaria po gwarancji producenta? - pokryjemy koszty 		
naprawy lub wymienimy urządzenie na nowe;
zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

VIP Service + Przedłużona gwarancja
+ Uszkodzenie:
		
		
		
-

5 dni – gwarantowany czas naprawy urządzenia;
brak kosztów transportu – zamówimy kuriera
i zapłacimy za transport;
awaria po gwarancji producenta? - pokryjemy koszty 		
naprawy lub wymienimy urządzenie na nowe;
rozbity wyświetlacz lub zalane urządzenie? - pokryjemy
koszty naprawy lub wymienimy urządzenie na nowe;
zapewniamy urządzenie zastępcze na czas naprawy.

Szybko i wygodnie
…czyli jak rozwiązać problem
uszkodzonego urządzenia?

Zgłoszenie szkody
Chcesz wiedzieć więcej lub zgłosić szkodę:
wejdź na stronę www.dlafirm.plus.pl/ubezpieczenia;
zadzwoń pod numer 22 255 00 00 (zgłoszenie szkody);
zadzwoń pod numer 22 505 16 35 (informacja o produkcie);
zgłoś się do dedykowanego Opiekuna Biznesowego
w Plusie.

Opłata za minutę połączenia zgodna z cennikiem operatora. Infolinia działa w godzinach 8.00 – 18.00 w dni powszednie.

Ubezpieczonym Klientom sieci Plus zapewniamy bezpieczeństwo.

Sprzedaż: 601 100 601
Niniejsza ulotka nie stanowi oferty handlowej, a zamieszczony w niej opis
produktu może odbiegać nieznacznie od faktycznych właściwości produktu.
Szczegóły w cenniku, regulaminie, w punktach sprzedaży i na www.plus.pl.
Wszystkie podane ceny zawierają podatek VAT 23%.
Oferta ważna na dzień 0X.X.201x r. i/lub do wyczerpania zapasów.

5XXXXX

Opłata za całe połączenie z sieci Plus – 0,20 zł. Opłata za minutę
połączenia z sieci innych operatorów – zgodna z cennikiem operatora.
Infolinia nie obsługuje sprzedaży oferty dedykowanej Plus i Cyfrowy Polsat.

