
 

Svým zákazníkům přínášíme vždy něco navíc proto s účinností od 1.7.2019 spolu s naší PLATINUM 

EXCLUSIVE CARD získáte zdarma asistenci řidiče po dobu jednoho roku na celém území České 

republiky od ÚAMK. 

Velmi často se stává že například na odlehlé silnici dojde palivo nebo se v zimních měsích vybije 

autobaterie či potřebujete zajist odtah a zajistit náhradní vůz či dopravu a právě na to vše (a nejen to) 

myslí naše PLATINUM EXCLUSIVE CARD s asistenční kartou od UAMK TARIF 890. Stačí zavolat na 

linku UAMK 1234 a žlutí andělé se o Vás a Vaše auto již postarají. Tuto asistenci získáte na jeden rok 

zcela zdarma pouze u OKCHIP.cz mobilní chiptuning spolu s kartou výhod PLATINUM EXCLUSIVE 

CARD.

Asistenční karta UAMK TARIF 890 bude zákazníkovi zaslána do 14 dnů od zakoupení naší Platinum 

Exclusive Card. Po ročním členství je již na rozhodnutí zákazníka zda si prodlouží členství.

Asistenční služba 
ke kartám výhod  

PlATINUM EXCLUSIVE CARD



ÚAMK TARIF 890  

ROČNÍ SLUŽBY PO ČESKÉ REPUBLICE ZAHRNUJÍ:

• SILNIČNÍ SLUŽBA - Oprava na místě poruchy 

ZDARMA

• DISPEČ INK - Zdarma  práce non-stop 

dispečinku pro případ pomoci doma i v 

zahraničí. Naši dispečeři jsou připraveni Vám 

pomoci 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. 

Máte-li problém, volejte 1230

• DOVOZ POHONÝCH HMOT - ZDARMA Vám v 

případě nenadálé události dovezeme pohonné 

hmoty.

• STARTOVÁNÍ VOZU - V případě nefunkční 

startovací baterie, Vám přijede na pomoc Žlutý 

Anděl a pomůže Vám auto nastartovat, 

případně doveze novou baterii.

• PŘEDÁNÍ VZKAZU - ZDARMA  zajistíme 

předání vzkazu blízké osobě  prostřednictvím 

centrálního dispečinku ÚAMK

• ODTAHOVÁ SLUŽBA - Odtah vozidla včetně 

p ř í jezdu, naložení, s ložení a odjezdu 

odtahového vozidla do vzdálenosti 50km.

• USKLADNĚNÍ VOZIDLA - Zdarma uskladnění 

a zabezpečení nepojízdného vozidla na dobu 

až 3 dnů.

• NÁHRADNÍ VOZIDLO - Zapůjčení náhradního 

vozidla na dobu 1 dne.

• NOUZOVÉ UBYTOVÁNÍ - Příspěvek  na 

nouzové ubytování ve výši 400,- Kč

• JÍZDNÉ NÁHRADNÍ DOPRAVY - Příspěvek na 

jízdné náhradní dopravy ve výši 400,- Kč

• I N F O R M A Č N Í S L U Ž B A - 

Zdarma mototuristické informace - na telefonní 

lince 1230. V případě, že se dostanete do potíží 

nebo si plánujete výlet - volejte linku 1230 a 

zvolte - Dopravní informace - rádi Vám 

poradíme. 

Veškeré výše uvedené informace mají pouze informativní charakter a mohou se měnit dle podmínek 

poskytovatele asistenční služby. OKCHIP.cz neručí za změny učiněné poskytovatelem asistenční služby 

v podmínkách či možnosti čerpání jednotlivých služeb. Aktuální specifikace a veškeré informaci 

asistenční karty ÚAMK Tarif 890 se řídí dle aktuálních obchodních podmínek ÚAMK. Více informací na 

stránkách www.uamk.cz.
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