
Assistência
em viagem Honda 

Nunca
viajará sozinho

O programa Honda Assistance foi criado pela
Honda para garantir aos condutores todo o apoio e
assistência em viagem, 24 horas por dia e durante
todo o ano.

A Honda Assistance disponibiliza um conjunto de
serviços completo e eficaz para que, caso ocorra
uma avaria ou acidente, tenha ao seu dispor um
serviço de desempanagem ou de reboque, que
transportará o seu veículo para um concessionário
Honda.

Em caso de avaria ou acidente, 24 horas por dia,
durante todo o ano, em Portugal ou na Europa,
ligue:

Portugal: 800 202 077
Estrangeiro: 00 351 213 848 046

Em caso de imobilização do seu veículo, a Honda
Assistance põe ao seu dispor todos os meios
necessários para que possa continuar a viagem
tranquilamente.

Se a imobilização acontecer em Portugal e se não
for possível reparar o veículo no mesmo dia, a
Honda Assistance tomará uma das seguintes
opções para o condutor e acompanhante(s) de
acordo com as condições específicas:

• Alojamento num hotel durante 1 noite;
• Despesas de transporte para condutor e ocupan-

te(s) do veículo até ao seu domicilio ou até ao
local de destino da viagem;

• Veículo de substituição de categoria equivalente,
até ao limite máximo de 4 dias (apenas durante o
período necessário para a reparação).

A cobertura Honda Assistance é válida durante o
período de 3 anos ou 100.000 km, conforme o
que ocorrer primeiro. No caso do veículo incluir a
garantia suplementar H+2, a cobertura da Honda
Assistance estende-se pelo mesmo período da
garantia suplementar H+2.

Os serviços de assistência caducarão automatica-
mente na data em que o beneficiário deixar de ter
residência habitual ou sede em Portugal, ou se a
sua permanência no estrangeiro for superior a 60
dias por viagem.

As garantias previstas no presente contrato são
válidas nos países a seguir indicados, excepto se,
por conflitos internos, situações de guerra ou ou-
tro motivo de força maior não imputáveis ao Servi-
ço de Assistência, se tornar neles impossível garan-
tir uma prestação de serviços segura e eficaz.

Países cobertos
Países da Europa e os seguintes países da Bacia do
Mediterrâneo: Marrocos, Tunísia, Israel e Turquia.

ASSISTÊNCIA EM VIAGEM

Duração

Âmbito
territorial

assistance.qxp  24-03-2011  18:47  Page 1


