Disposições Finais
O Peugeot Assistance oferecerá todas s prestações em função das
disponibilidades locais em matéria de hospedagem, locadora de automóveis e
transportes.
As prestações que não forem solicitadas no momento do problema, ou não
forem organizadas pelo Peugeot Assistance, não darão direito a restituição
posterior ou indenização compensatória.
Em nenhum caso o Peugeot Assistance arcará com os gastos que o
beneficiário teria normalmente suportado, tais como gastos com combustível,
pedágio e restaurante.
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O Peugeot Assistance só poderá agir dentro dos limites estabelecidos
pelas autoridades legais e não se responsabilizará em caso de infração
voluntária do beneficiário as legislações em vigor.
O Peugeot Assistance não se responsabilizará pela não prestação dos
seus serviços em caso de greve, tumultos, interdições oficiais, atos de
vandalismo, efeitos nucleares ou radioativos, casos fortuitos da natureza
e de força maior.
Os eventos ocorridos em consequência da participação do beneficiário
em atividades do tipo “rachas”, esportes perigosos ou de competição,
rallies ou provas preparatórias, excluem a obrigação da prestação de
serviços.
Os eventos ocorridos por: má manutenção do veículo; descuido do
condutor do veículo; trafegar por estradas ou locais não recomendados
pelas autoridades e/ou não adequados a veículos de passeio; estar o
veículo em desrespeito às normas de segurança recomendadas pelo
fabricante ou autoridades.
Os acidentes produzidos em virtude de ingestão intencional de tóxicos,
narcóticos ou bebidas alcoólicas.
Os eventuais acidentes que ocorram fora de estradas, ruas e rodovias,
em circunstâncias excepcionais, exigindo equipamentos de socorro que
não o tradicional reboque.
Nos veículos acidentados que tenham sido dados como perda total por
empresa seguradora, mesmo que venham estes veículos as ser
adquiridos em leilão etc. E recuperados em oficinas de terceiros, os
serviços de assistência 24 horas do Peugeot Assistance ficam
automaticamente suspensos.
Importante: A Peugeot se reserva ao direito de alterar, incluir ou excluir
quais serviços destas Condições Gerais do Peugeot Assistance, estando
o consumidor ciente que na data em que ocorrer o evento deverá

consultar o Peugeot Assistance através 0800 703 24 24, pois trata-se de
um serviço que lhe é fornecido de forma gratuita.

