GWARANCJE
DEFEND Car Protect ®

Pakiety ubezpieczeniowe
PLUS

COMFORT

ADVANTAGE

a
j
c
ran

a
w
g

Telefon: +48 12 638 14 32
Mail: gwarancje@aprosoft.pl

Supported by:

Sekcje pojazdu objęte ubezpieczeniem
SEKCJE POJAZDU

PLUS

COMFORT

ADVANTAGE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

-

✓

✓

Pompa wodna

-

✓

✓

Układ hamulcowy

-

✓

✓

Układ paliwowy

-

✓

✓

Komponenty elektryczne

-

✓

✓

Układ sterowania

-

✓

✓

Napęd

-

✓

✓

Turbo-sprężarka

-

✓

✓

-

✓

✓

Alternator

-

✓

✓

Klimatyzacja

-

-

✓

Czujnik abs

-

-

✓

Układ wtrysku paliwa, wtryski

-

-

✓

Przepustnica

-

-

✓

Chłodnica, Chłodnica oleju

-

-

✓

-

-

✓

15/250 tyś

10/200 tyś

5/160 tyś

3750/7500

7500/15 000

Silnik

wszystkie smarowalne wew. el. silnika

Skrzynia biegów

manualna, automatyczna, CTX

Dyferencjał

mechanizm różnicowy

Obudowy
Sprzęgło

wraz z kołem dwumasowym

Silnik: kolektor ssący, koło zamachowe,
koło koronowe

Układ sterowania silnikiem
(komputer)

Lata/km
Limit odszkodowania

(na jedną szkodę/całkowity)

15 000/

30 000 lub do wartości fv

Wykaz sekcji objętych ochroną w ramach poszczególnych pakietów ubezpieczeniowych znajduje się w szczegółowych warunkach ubezpieczenia.
Supported by:

Pakiety ubezpieczeniowe

PLUS

Supported by:

COMFORT

ADVANTAGE

Kluczowe fakty
DEFEND Car Protect® Advantage
Niniejszy dokument zawiera jedynie
podstawowe informacje o
ubezpieczeniu Car Protect®
Advantage. Nie zawiera on
wszystkich postanowień
obowiązujących w odniesieniu do
umowy ubezpieczenia.
Kompletne informacje znajdują się
w warunkach ubezpieczenia
stanowiących integralną część
umowy.

Ubezpieczane pojazdy

Okres ubezpieczenia

DEFEND Car Protect®
Advantage przygotowany jest
dla pojazdów silnikowych o
dopuszczalnej masie całkowitej
nie przekraczającej 3500 kg,
spełniających łącznie poniższe
warunki:

Ubezpieczenie może zostać
zawarte na okres od 6 do 36
miesięcy.

Limity przebiegu / rok

Udział własny

Limit odszkodowania

• 10.000 km
• 20.000 km
• 30.000 km
• 40.000 km
• bez limitu

Ubezpieczenie Defend Car
Protect® Advantage dostępne
jest w wariancie z lub bez
udziału własnego w szkodzie.

Umowa Ubezpieczenia wygasa, gdy
pojazd przekroczy ustalony limit
przebiegu lub po upływie okresu na
jaki została zawarta.
Limit przebiegu nie może zostać
zmieniony w okresie ubezpieczenia.

Wysokość udziału własnego:
• 0 PLN
• 750 PLN
• 1500 PLN

na jedną szkodę / całkowity:
• 3750 PLN / 7500 PLN
• 7500 PLN / 15000 PLN
• 15000 PLN / 30000 PLN
• 15000 PLN / cena zak. pojazdu

Przeglądy serwisowe
Ubezpieczony zobowiązany jest
do serwisowania pojazdu
zgodnie z zaleceniami
producenta.
Maksymalne odstępstwa to:
• 800 km
• 4 tygodnie

Supported by:

• wiek do 5 lat
• przebieg do 160.000 km

Umowa jest zawierana
najczęściej przy zakupie
pojazdu, a ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się
już w momencie zakupu.

Brak limitu w zakresie ilości
zgłaszanych szkód.

Procedura likwidacji szkody
Krok 1: Zgłoś szkodę telefonicznie pod numerem + 32 255 30 33 w ciągu 7 dni od
daty jej wystąpienia.
Krok 2: Jeśli jest to możliwe przyjedź pojazdem do najbliższego autoryzowanego
serwisu wskazanego przez Administratora celem wykonania oględzin. Masz na to
5 dni od daty zgłoszenia szkody.
Krok 3: Serwis wykona kosztorys naprawy i wystąpi o akceptację do
Administratora przed jej rozpoczęciem. Akceptacja drobnych napraw następuje
zwykle w ciągu 1 godziny, większych do 24 godzin.
Krok 4: Zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest na rzecz autoryzowanego
serwisu. W innym przypadku ubezpieczony otrzyma odszkodowanie po
przedłożeniu oryginalnej faktury za naprawę pojazdu zawierającej numer szkody,
w terminie 15 dni od daty doręczenia dokumentów.

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. część DEFEND INSURANCE GROUP
40-123 Katowice ul. Czerwińskiego 6
Tel. 32 255 30 32 email: info@defendinsurance.pl www.defendinsurance.eu

Ubezpieczone komponenty
DEFEND Car Protect® Advantage

SILNIK

SKRZYNIA BIEGÓW

Zewnętrzne komponenty silnika:
Kolektor ssący, koło zamachowe
Koło koronowe, turbosprężarka
Elektroniczny układ sterowania silnikiem.

Wszystkie wewnętrzne smarowane komponenty
skrzyni biegów, elementy sterujące oraz mechaniczne

Wszystkie wewnętrzne, smarowane
komponenty silnika i wtryski.

SPRZĘGŁO

Manualna
Automatyczna
CTX

Wszystkie wewnętrzne mechaniczne komponenty
przemiennika momentu obrotowego.

UKŁAD HAMULCOWY

Tarcza dociskowa
Łożysko wyciskowe sprzęgła
Główny i roboczy cylinder

Pompa hamulcowa
Cylinderki hamulca
Zawór ciśnienia granicznego
Wspomaganie hamowania (serwo)
Zawór modulujący oraz czujniki ABS

NAPĘD

DYFERENCJAŁ

UKŁAD PALIWOWY

UKŁAD WTRYSKU PALIWA

Wszystkie wewnętrzne
smarowane komponenty

(benzyna lub diesel)

Mechaniczne oraz elektryczne pompy paliwa

UKŁAD STEROWANIA
(wraz ze wspomaganiem)

Zębatka oraz zębnik
(bez nasuwek ochronnych)
Obudowa przekładni kierowniczej
Zębatka układu oraz pompa
Obudowa ramienia pośredniczącego
Zbiornik układu wspomagania

UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA
Chłodnica płynu chłodzącego
Chłodnica oleju
Pompa wody

Supported by:

Wszystkie wewnętrzne mechaniczne
smarowane komponenty

Przepustnica
Przepływomierz powietrza

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE
Rozrusznik
Alternator
Cewka zapłonowa
Regulator napięcia cewki
Przekaźnik kierunkowskazów
Silniczki spryskiwaczy oraz wycieraczek szyb
Silniczki elektryczne szyb oraz szyberdachu
Silnik elektryczny zamka centralnego
Silniczek wentylatora nagrzewnicy
Rozdzielacz

KLIMATYZACJA

(fabryczna))

Sprężarka klimatyzacji
Regulatory przepływu powietrza

Kluczowe fakty
DEFEND Car Protect® Comfort
Niniejszy dokument zawiera jedynie
podstawowe informacje o
ubezpieczeniu Car Protect®
Comfort. Nie zawiera on wszystkich
postanowień obowiązujących w
odniesieniu do umowy
ubezpieczenia.
Kompletne informacje znajdują się
w warunkach ubezpieczenia
stanowiących integralną część
umowy.

Ubezpieczane pojazdy

Okres ubezpieczenia

DEFEND Car Protect® Comfort
przygotowany jest dla pojazdów
silnikowych o dopuszczalnej
masie całkowitej nie
przekraczającej 3500 kg,
spełniających łącznie poniższe
warunki:

Ubezpieczenie może zostać
zawarte na okres od 6 do 36
miesięcy.

Limity przebiegu / rok

Udział własny

• 10.000 km
• 20.000 km
• 30.000 km
• 40.000 km
• bez limitu

Ubezpieczenie Defend Car
Protect® Comfort dostępne jest
w wariancie z lub bez udziału
własnego w szkodzie.

Umowa Ubezpieczenia wygasa, gdy
pojazd przekroczy ustalony limit
przebiegu lub po upływie okresu na
jaki została zawarta.
Limit przebiegu nie może zostać
zmieniony w okresie ubezpieczenia.

Wysokość udziału własnego:
• 0 PLN
• 750 PLN
• 1500 PLN

Przeglądy serwisowe
Ubezpieczony zobowiązany jest
do serwisowania pojazdu
zgodnie z zaleceniami
producenta.
Maksymalne odstępstwa to:
• 800 km
• 4 tygodnie

Supported by:

• wiek do 10 lat
• przebieg do 200.000 km

Umowa jest zawierana
najczęściej przy zakupie
pojazdu, a ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się
już w momencie zakupu.

Limit odszkodowania
na jedną szkodę / całkowity:
• 3750 PLN / 7500 PLN
• 7500 PLN / 15000 PLN
Brak limitu w zakresie ilości
zgłaszanych szkód.

Procedura likwidacji szkody
Krok 1: Zgłoś szkodę telefonicznie pod numerem + 32 255 30 33 w ciągu 7 dni od
daty jej wystąpienia.
Krok 2: Jeśli jest to możliwe przyjedź pojazdem do najbliższego autoryzowanego
serwisu wskazanego przez Administratora celem wykonania oględzin. Masz na to
5 dni od daty zgłoszenia szkody.
Krok 3: Serwis wykona kosztorys naprawy i wystąpi o akceptację do
Administratora przed jej rozpoczęciem. Akceptacja drobnych napraw następuje
zwykle w ciągu 1 godziny, większych do 24 godzin.
Krok 4: Zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest na rzecz autoryzowanego
serwisu. W innym przypadku ubezpieczony otrzyma odszkodowanie po
przedłożeniu oryginalnej faktury za naprawę pojazdu zawierającej numer szkody,
w terminie 15 dni od daty doręczenia dokumentów.

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. część DEFEND INSURANCE GROUP
40-123 Katowice ul. Czerwińskiego 6
Tel. 32 255 30 32 email: info@defendinsurance.pl www.defendinsurance.eu

Ubezpieczone komponenty
DEFEND Car Protect® Comfort

SILNIK

SKRZYNIA BIEGÓW

Wszystkie wewnętrzne, smarowane
komponenty silnika.

Manualna
Automatyczna
CTX

Zewnętrzne komponenty silnika:
Kolektor ssący, koło zamachowe
Koło koronowe, turbosprężarka

SPRZĘGŁO

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty

Wszystkie wewnętrzne mechaniczne komponenty
przemiennika momentu obrotowego.

UKŁAD HAMULCOWY

Tarcza dociskowa
Łożysko wyciskowe sprzęgła
Główny i roboczy cylinder

Pompa hamulcowa
Cylinderki hamulca
Zawór ciśnienia granicznego

NAPĘD

DYFERENCJAŁ

UKŁAD PALIWOWY

UKŁAD CHŁODZENIA SILNIKA

Wszystkie wewnętrzne
smarowane komponenty

(benzyna lub diesel)

Wszystkie wewnętrzne mechaniczne
smarowane komponenty

Pompa wody

Mechaniczne oraz elektryczne pompy paliwa

UKŁAD STEROWANIA
(wraz ze wspomaganiem)

Zębatka oraz zębnik
(bez nasuwek ochronnych)
Obudowa przekładni kierowniczej
Zębatka układu oraz pompa
Obudowa ramienia pośredniczącego
Zbiornik układu wspomagania

Supported by:

KOMPONENTY ELEKTRYCZNE
Rozrusznik
Alternator
Cewka zapłonowa
Regulator napięcia cewki
Przekaźnik kierunkowskazów
Silniczki spryskiwaczy oraz wycieraczek szyb

Kluczowe fakty
DEFEND Car Protect® Plus
Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o ubezpieczeniu Car Protect® Plus. Nie zawiera on
wszystkich postanowień obowiązujących w odniesieniu do umowy ubezpieczenia. Kompletne informacje znajdują się
w warunkach ubezpieczenia stanowiących integralną część umowy.

Ubezpieczane pojazdy

Okres ubezpieczenia

Limity przebiegu / rok

DEFEND Car Protect® Plus
przygotowany jest dla pojazdów
silnikowych o dopuszczalnej
masie całkowitej nie
przekraczającej 3500 kg,
spełniających łącznie poniższe
warunki:

Ubezpieczenie może zostać
zawarte na okres od 6 do 36
miesięcy.

• 10.000 km
• 20.000 km
• 30.000 km
• 40.000 km
• bez limitu

• wiek do 15 lat
• przebieg do 250.000 km

Umowa jest zawierana
najczęściej przy zakupie
pojazdu, a ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się
już w momencie zakupu.

Udział własny

Limit odszkodowania

Ubezpieczenie Defend Car
Protect® Plus dostępne jest w
wariancie z lub bez udziału
własnego w szkodzie.

na jedną szkodę / całkowity:

Wysokość udziału własnego:
• 0 PLN
• 750 PLN
• 1500 PLN

Przeglądy serwisowe
Ubezpieczony zobowiązany jest
do serwisowania pojazdu
zgodnie z zaleceniami
producenta.
Maksymalne odstępstwa to:
• 800 km
• 4 tygodnie

Supported by:

Umowa Ubezpieczenia wygasa, gdy
pojazd przekroczy ustalony limit
przebiegu , lub po upływie okresu na
jaki została zawarta.
Limit przebiegu nie może zostać
zmieniony w okresie ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

• 3750 PLN / 7500 PLN

Szkody powstałe w wyniku nagłej i
niespodziewanej, mechanicznej lub
elektrycznej, awarii spowodowanej
uszkodzeniem elementów:

Brak limitu w zakresie ilości
zgłaszanych szkód.

•Silnika
•Skrzyni biegów
•Dyferencjału

Procedura likwidacji szkody
Krok 1: Zgłoś szkodę telefonicznie pod numerem + 32 255 30 33 w ciągu 7 dni od
daty jej wystąpienia.
Krok 2: Jeśli jest to możliwe przyjedź pojazdem do najbliższego autoryzowanego
serwisu wskazanego przez Administratora celem wykonania oględzin. Masz na to
5 dni od daty zgłoszenia szkody.
Krok 3: Serwis wykona kosztorys naprawy i wystąpi o akceptację do
Administratora przed jej rozpoczęciem. Akceptacja drobnych napraw następuje
zwykle w ciągu 1 godziny, większych do 24 godzin.
Krok 4: Zazwyczaj odszkodowanie wypłacane jest na rzecz autoryzowanego
serwisu. W innym przypadku ubezpieczony otrzyma odszkodowanie po
przedłożeniu oryginalnej faktury za naprawę pojazdu zawierającej numer szkody,
w terminie 15 dni od daty doręczenia dokumentów.

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. część DEFEND INSURANCE GROUP
40-123 Katowice ul. Czerwińskiego 6
Tel. 32 255 30 32 email: info@defendinsurance.pl www.defendinsurance.eu

Ubezpieczone komponenty
DEFEND Car Protect® Plus

SILNIK

Wszystkie wewnętrzne, smarowane
komponenty silnika
Główne elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKRZYNIA BIEGÓW

Pompa oleju
Wał korbowy
Łożysko główne wału korbowego
Korbowód
Łożysko korbowodu
Tłoki
Sworzeń tłokowy
Wałek rozrządu
Głowica cylindra – w części smarowanej
Napinacz hydrauliczny
Łańcuch rozrządu
Popychacze hydrauliczne

Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty
Główne elementy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DYFERENCJAŁ

Przekładnia planetarna
Wszystkie wałki smarowane olejem
Synchronizator
Wybieraki suwakowe
Mechatronik
Kosze
Przekładnia hydrokinetyczna
Pompa oleju
Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej

Wszystkie wewnętrzne, smarowane
komponenty
Główne elementy:
•
•
•
•
•
•

Supported by:

Koło tarczowe
Koło satelitarne
Wałek
Koło zębate
Wałek wychodzący
Przekładnie zębate





               

 















                 



            
            
             




















































































             
              





                 
















 
           








         




 




      








      
       




      












          
        




        





        



 












                   


               





              

             


                




     
















                
                
                 


  

 
 

 
 


 
 

               
            

  

                 
            

                 


 
             
 
                 













                 



               
                 

                

              



                

                

                 

               



                
             
                 
   













              
               

                 









 


























 

 



       





















       
        






































































                   












 





                






                 



            
            
             




































































             
              





                 

















           








         




         




      








      
       




      












          
        




        





        



 






                   


               










              

             


                




     
















                
                
                 


  

 
 

 
 


 
 

               
            

  

                 
            

                 


 
             
  
                 







                 



               
                 

                

              








                

                
 
                 

               



                
             
                 
   














              
               

                 









 


























 

 



       





















       
        






































































                   








: Car Protect PLUS

Program
silnikowych.

Niniejszy dokument opisuje ubezpieczenie Car Protect Plus -

. Ma on zastosowanie jedynie w

Ubezpieczenia.

(GTC).

ubezpieczenia wykluczone.

dla danego programu oraz
Dodatkowe warunki ubezpieczenia

JAZDU
Program

Protect

Plus

obejmuje

, o dopuszczalnej masie
:

wiek pojazdu nie przekracza 15 lat
przebieg pojazdu nie przekracza 250 000 km:

EZPIECZENIEM
Niniejsze ubezpieczenie
spowodowane uszkodzeniem elementu

townym

,

.
Silnik:

e, smarowane komponenty silnika.
Skrzynia
smarowane komponenty.

:

utomatyczna oraz CTX: w

:

ei

.

:

elementu.

Obudowy:

w wyniku uszkodzenia ubezpieczonego komponentu.
:

z uszkodzeniem komponentu

warsztatu
00 PLN
pomniejsza limit odszkodowania. Autoryzowany warsztat rozumiany jest jako warsztat
naprawy danego pojazdu
uprzednio zatwierdzony przez Ubezpieczyciela jako uprawniony do wykonania
naprawy.

Odszko

w art. 4

Uszkodzenia silnika:
elementy silnika

Car Protect

PLUS - p

- Strona 1 z 5

u spowodowanej nieprzestrzeganiem
zalecanych przez producenta
tacyjne

Uszkodzenia

n
nie

drogowej
uszczelnienia, uszczelki o
,
uszkodzeniem ubezpieczonego komponentu

:

uszkodzeniem ubezpieczonego komponentu
niew
konserwacyjny

eksploatacyjnemu

LIMIT ODSZKODOWANIA

DODATKOWE WARUNKI
Okres ubezpieczenia
Okres ubezpieczenia roz
w Twojej umowie

.

umowa ubezpieczenia
Twojej umowie ubezpieczenia.

pojazd
Badania techniczne

zgodnie z zaleceniami producenta.
malne
km lub 4 tygodnie.

Zgodnie z
U

dla

Twojego odszkodowania.

Zakres terytorialny ubezpieczenia
Ubezpieczenie obejmuje s

nia napraw poza granicami Polski

autoryzowanym warsztacie na terenie Polski.

DODATKOWE WARIANTY OCHORNY
o
1.

z

:

godzin, Ubezpieczyciel pokryje
nawigacja

t
Car Protect

PLUS - p

go na usu
- Strona 2 z 5

przez Ciebie
dzienn
Administratora.
2.

, jest
Ubezpieczyciel

a.
b.
c.

Ubezpieczyciel pokryje jedynie poniesione
, do kwoty 150 PLN
e

zbiornika paliwa,

utylizacji zanieczyszczonego paliwa;

Twoim

,
, w okresie

, jes

paliwo, do:
a.
b.
Twoim imieniu).

,
Ciebie lub warsztat w

, Ty jest
, Administratorowi.

, potwierdz
standardowych

.

ubezpieczenie
3. Multimedia i nawigacja:

-video
W tym wariancie ubezpieczenie nie obejmuje

oraz nawigacji satelitarnej lub innych fabrycznych
,

Ubezpieczyc
oprogramowania, w tym map do nawigacji. Limit odszkodowania wynosi 3.500 PLN.

4.

km od Twojego

i

, zamiennie wz

miejsca zamieszkania, a
Ten wariant dodatkowy jest ograniczony do zakwaterowania na

Twojego pojazdu.
maksymalnie 2 noce, z limitem odszkodowania do 750

SZKODY
W przypadku zaistnienia szkody,
ADMINISTRATOROWI
Ty (lub
naprawy
7 dni od daty zaistnienia szkody.
Twojej umowy ubezpieczenia oraz przebiegu pojazdu

Administratorowi

numeru

szkody.

2: TRANSPORT POJAZDU DO AUTORYZOWANEGO SERWISU

podstawie

zawartej

umowy

ubezpieczenia,

podczas

Ubezpieczyciel

pokryje
ubezpie

pokryte przez Ciebie.
do warsztatu,

3: DIAGNOSTYKA POJAZDU, AKCEPTACJA NAPRAWY
UWAGA:
Twojego
koszty jakichkolwiek napraw poczynione bez uprzedniej zgody Administratora

Administratora. Wszelkie

lu dokonania naprawy usterki,
Administratora.
to koszty
Car Protect

PLUS - p

.
- Strona 3 z 5

a

.

Ubezpieczyciel co do za
rozliczenia

er szkody nadany przez

rzecz
U

Ty masz

Car Protect

PLUS - p

- Strona 4 z 5

PRZEKAZANIE PRAW I O
W przypadku

prz

na nowego

zakresie i terminach zalecanych przez producenta. W celu skutecznego przeniesienia umowy,
Administratorowi po
go formularza,
a. Zabronione jest przeniesienie umowy ubezpieczenia na rzecz

-----------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

----------------------------------------

DEFEND INSURANCE SP. Z O.O.

Adresat:

40-123 KATOWICE

........../........../........................

1.
niej zawartych.

praw z umowy ubezpieczenia na rzecz nowego

2.

Podpis .................................................

a.
b.

3.

przeniesiona do momentu powiadomienia mnie o akceptacji Ubezpieczyciela.

Adres:
Numer telefonu:

Data: ........../........../........................

Numer polisy:
Numer rejestracyjny pojazdu:
przeniesienia ubezpieczenia:
.
na
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Informacje o DEFEND

Defend Insurance Sp z o.o. funkcjonuje na polskim rynku od 2005 roku, administrując programami ubezpieczeniowymi oraz prowadząc proces likwidacji szkód
dla największych ubezpieczycieli na świecie w zakresie przedłużonych gwarancji
i ubezpieczeń GAP.
W

2015

roku

stała

się

częścią

DEFEND

INSURANCE

GROUP

działają-

cej już na terenie Republiki Czeskiej, Słowacji i Węgier oferującej przedłużone
gwarancje na pojazdy.

Gdzie działamy:
•

Polska

•

Czechy

•

Słowacja

•

Węgry

Dane finansowe i prognozy:

Supported by:

KD_1.21

Informacje o AproSoft

AproSoft
w

Sp.

z

o.o.

projektowaniu,

Tworzymy

działa

na

budowie

oprogramowanie

rynku
i

już

od

wdrażaniu

bazodanowe

2001

roku,

systemów

wspomagające

specjalizuje

się

informatycznych.

działalność

małych

i średnich firm. Nasze systemy ułatwiają pracę i umożliwiają znaczne obniżenie
kosztów

działalności

przedsiębiorstw.

Projektujemy

i

modyfikujemy

istniejące

systemy informatyczne pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Zajmujemy się
pośrednictwem

w

zakresie

rozwiązań

biznesowych

marki

DEFEND

Insurance.

Oferujemy również:
•

Sprzedaż i serwis pełnego asortymentu sprzętu komputerowego, kas fiskalnych i innych

•

Pośrednictwo w sprzedaży oprogramowania innych firm

•

Projektowanie i budowa sieci komputerowych

•

Pomoc przy wdrażaniu systemów oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dane kontaktowe:

Grupa AproSoft

+48 609 775 415
+48 603 773 780

al. Pokoju 1
(K1-Regus)
31-548 Kraków

Telefon: +48 12 638-14-32
Mobile1: +48 695-489-028
Mobile2: +48 603-489-424
E-Mail: gwarancje@aprosoft.pl

Supported by:

+48 603 779 730

