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l Väljaspoolt Eestit tuleb valida +372 655 5456

autoabi kõne registreerimisel

Kohapeal lahendatakse

l Kehtib sõiduki garantiiperioodi jooksul

küsitakse järgmist infot:

järgmised probleemid:

l auto registreerimise number

l rattavahetus

l auto mudeli nimi

l käivitusabi

l juhi nimi

l lisakütuse toomine

l juhi telefoninumber

l nõustamine liiklusõnnetuse korral

l auto täpne asukoht

l vajadusel tasuta pukseerimine

l probleemi lühikirjeldus

l vajadusel reisijate soovitud sihtkohta viimine

l Väljaspoolt Eestit tuleb valida +372 655 5456
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l Kehtib sõiduki garantiiperioodi jooksul
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l auto registreerimise number

l rattavahetus
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l juhi nimi
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l juhi telefoninumber

l nõustamine liiklusõnnetuse korral

l auto täpne asukoht

l vajadusel tasuta pukseerimine

l probleemi lühikirjeldus

l vajadusel reisijate soovitud sihtkohta viimine

l Teenuse kulud hüvitatakse üksnes juhul, kui kõne registreeritakse
Citroëni autoabinumbri 655 5456 vahendusel
l Kehtib Euroopa Liidu liikmesriikides
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24h autoabi teenus on mõeldud esmase abi osutamiseks ootamatute

24h AUTOABI
)655 5456

tehniliste rikete, teelt väljasõitude, avariide vms korral, mis takistavad
sõidu jätkamist.
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