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Jak uzyskać stały dowód rejestracyjny?  

Jeśli… 

 

 

 

1. Otrzymałem czasowy dowód 
rejestracyjny 

 2. Nie mam czasowego dowodu 
rejestracyjnego 

• Stały dowód rejestracyjny dostępny jest po 

upływie około 3 tygodni od daty 

rejestracji (pole „B”). 

• Wówczas prosimy o dostarczenie pozwolenia 

czasowego do właściwego biura MultiAssist. 

 

• Dowód stały zostanie dostarczony 

automatycznie na adres 

korespondencyjny po jego wydaniu przez 

Wydział Komunikacji.  

• Standardowy czas oczekiwania to  

3 tygodnie od daty rejestracji. 

Adresy i dane kontaktowe biur MultiAssist 

oraz instrukcja wymiany dowodów na 

stronie: https://multiassist.pl/dowody-

rejestracyjne  

(strona nie współpracuje z Internet 

Explorer)  

 Kontakt i szczegóły wysyłki: 

reception.poland@athlon.com 

 

Zadzwoń na naszą infolinię  
- dostarczymy pozwolenie czasowe, aby 

mogli Państwo za pośrednictwem sieci 

Athlon wykonać niezbędne badania 

techniczne VAT1/hak. 

 

Nasi konsultanci chętnie odpowiedzą  

na wszystkie pytania i wskażą najbliższą 

stację SKP. 

 

Co zrobić, jeśli moje auto wyposażone jest w hak lub jest autem 

ciężarowym VAT1? 

Zadzwoń: 

Athlon Driver Service 

Center  

+48 22 423 55 22 

wew. 1 

Broszura 
informacyjna 
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Chcę wymienić opony i mam wykupioną obsługę 

oponiarską w Athlon… 
  

1. 

 

Każdą szkodę należy zgłosić do Athlon niezwłocznie po jej zaistnieniu,  

przez wypełnienie formularza zgłoszenia szkody i odesłanie tego dokumentu 

na szkody.poland@athlon.com 

2. 

 

Jeśli nasz klient jest poszkodowany w miejscu wypadku, bądź istnieją 

wątpliwości, co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za zdarzenie - należy 

niezwłocznie wezwać policję 

3. 

 Jeśli pojazd w wyniku zdarzenia nie nadaje się do dalszej jazdy, należy 

skontaktować się z Athlon Assistance tel. 22 423 55 11 i zawnioskować  

o usługi wynikające z warunków kontraktu (może być to holowanie pojazdu do 

najbliższego serwisu współpracującego z Athlon, jak również podstawienie 

pojazdu zastępczego po holowaniu – jeśli klient te usługi posiada). 

4. 

 

Dział Likwidacji Szkód pozostaje do dyspozycji naszych klientów od poniedziałku 

do piątku w godzinach 8.00-18.00, tel. 22 423 55 22 wew. 3. 

 

Proszę pamiętać, 
aby przed każdą wizytą w serwisie mechanicznym 

oraz przed przeprowadzeniem badania technicznego 

zgłosić ten fakt w naszym dziale obsługi klienta 

Driver Service Center – konsultant wskaże wtedy 

odpowiednią lokalizację serwisu oraz przeprowadzi 

przez proces.   

Zadzwoń:  

Athlon Driver Service Center 

+48 22 423 55 22 wew. 1 

Planujesz wizytę w serwisie 

mechanicznym? 

W przypadku zaistnienia szkody 

 
WAŻNE! 
Proszę poinformować serwis, że samochód jest zarządzany przez 

Athlon Car Lease – podwykonawca nie powinien wystawiać Tobie 

faktury! 

1. Zaloguj się na www.athlonopony.pl, następnie wybierz serwis 

w dogodnej lokalizacji 

2. Opony będą dostępne w ciągu 5 dni roboczych 

3. Umów się na wymianę bezpośrednio z wybranym serwisem 

 

! 

 
Sprawdź, gdzie jest Twój najbliższy serwis: 

https://pl.athlon.com/w-drodze/przeglady-i-naprawy/ 

https://www.athlon.com/media/x5pf22ys/athlon_formularz_szkoda_v2.pdf
http://www.athlonopony.pl/
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Posiadasz kontrakt paliwowy? 

• Otrzymasz kartę paliwową Routex BP 

i/lub kartę Orlen w ciągu 10 dni 

roboczych od daty rejestracji auta 

• Kod PIN zostanie dostarczony drogą 

mailową 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami produktu kart paliwowych, 

prosimy o kontakt z Opiekunem Handlowym Athlon: 

 

Infolinia: +22 279 46 46 

Ważne kontakty 

Driver Service Center   Athlon Assistance  

(8-18 pon.-pt.) 24h/7 

Zadzwoń w przypadku: 

• Zdarzenia drogowego 

• Wypadku 

• Awarii auta uniemożliwiającej poruszanie 

się pojazdem 

• Braku paliwa na trasie 

• Przebicia opony na trasie 

Pod tym numerem nasi konsultanci 

odpowiedzą na wszelkie Państwa pytania  

wew. 1 Driver Service Center – przeglądy 

okresowe i naprawy techniczne  

wew. 2 Obsługa opon i wymiana sezonowa 

wew. 3 Dział likwidacji szkód  

wew. 4 Dział Administracji Kontraktu  

wew. 5 Dział wydań  

wew. 6 Athlon Assistance 

+48 22 423 55 22 +48 22 423 55 11  

 
Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na   

https://pl.athlon.com/faq/ 


