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ASOS je dobrovoľné celoslovenské združenie
samostatne podnikajúcich živnostníkov a právnických
osôb v oblasti profesionálneho poskytovania
odťahových a cestných služieb. Všetci členovia sa
zaviazali dodržiavať stanovy asociácie a riadiť sa jej
morálnym kódexom. Cieľom ASOS je vybudovať a
zaviesť do praxe funkčný systém riadenia kvality v
zmysle normy ISO 9001 : 2000.

Dispečing ASOS
na čísle 18123 pracuje v nepretržitej prevádzke.
Technické zázemie je na vysokej úrovni. Pohyb
a polohu našej výjazdovej techniky neustále
monitorujeme pomocou technológie GPS, čím
na minimum skracujeme čas príjazdu k našim
zákazníkom. Na zásah sa posiela vždy najbližšie
voľné vozidlo s potrebným technickým vybavením.
Vykonávame vyslobodzovanie a prevozy osobných aj
nákladných vozidiel. Členovia združenia ASOS úzko
spolupracujú s asistenčnými spoločnosťami všetkých
poisťovní. Dispečing spolupracuje s autoklubmi v
zahraničí, komunikuje v anglickom, francúzskom,
maďarskom a nemeckom jazyku.

Ďakujeme za prejavenú dôveru všetkým štátnym
organizáciám a záchranným zložkám, ktoré s nami
spolupracujú nielen pri našich zásahoch, ale aj pri
kultúrnych a spoločenských podujatiach.

Registrujte sa a užívajte novú službu
Predídete tak viacerým nepríjemnostiam pri parkovaní Vášho
vozidla. Dispečing ASOS na základe prijatej výzvy na čísle 18 123
Vám zašle SMS s textom SMS s textom:
!!!dostavte sa k Vášmu vozidlu - Váš ASOS club !!!
aj v takýchto prípadoch:
nevhodné parkovanie, dopúšťanie sa dopravného
priestupku - oznámenie na základe podnetu štátnej a mestskej
polície.
náhly mimoriadny stav na mieste Vášho parkovania - v blízkosti vypukol požiar odvrátenie hrozby splanutia prípadne Vaše
vozidlo postavením obmedzuje výkonu záchranárskych prác.
Hasiči požiar, únik plynu, živel ...
znemožňujete svojim neuváženým zaparkovaním
vykonávanie bežnej dopravnej obsluhy, zásobovania, blokujete
na parkovisku suseda, znemožňujete mu bezpečný výjazd.
Blokujete vchod pri manipulácií s bremenami.
Vaše vozidlo bolo poškodené - privolanie na vypísanie
škodovej udalosti vyhláška 8/2009 Z. zb
oznámenie
od okoloidúcich, polície, SBS o narušení
exteriéru - interiéru
Vaše vozidlo parkuje alebo nedostatočným odstupom blokuje
prejazd koľajovým vozidlám
samovoľne spúšťa Alarm, pri jeho možnej poruche
a obťažuje tak okolie.
Registráciou v ASOS clube si otvárate možnosť, či nádej, že
predídete nepríjemnostiam a snáď aj nepopulárnemu
odtiahnutiu Vášho vozidla.
Motoristi registrovaní v ASOS clube zviditeľňujú nálepkou aj
fakt, že sú uvedomelými a zodpovednými vodičmi svojich
vozidiel.

Registračnú nálepku si umiestnite na okno dverí vodiča tak,
aby Vás počas jazdy neobmedzovala vo výhľade.
Dodržujte pravidlá cestnej premávky.

Príklady využitia v praxi.

Mediálni partneri

Registráciu členstva v klube si možno objednať na www.asos.sk. Po
úhrade členského poplatku 10,-€ / rok Vám zašleme identifikačnú
nálepku.
Veríme, že našou novou spoluprácou zefektívnime Váš čas
a zabezpečíme Vám vyšší štandard pri užívaní Vášho vozidla.

Pre registrovaných členov
klubu ASOS
zľava 10-20% na naše služby.
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