










HARLEY-DAVIDSON  HIVATALOS 
BÉRLÉS
Bármerre is jársz, élvezd jobban egy 

®hivatalosan bérelt H-D  motoron.
h-d.com/authorizedrentals

®

HARLEY-DAVIDSON  HIVATALOS 
TÚRÁK
Láss világot úgy, mint még soha, 
gondosan vá logatot t  h ivata los 
túráinkon. h-d.com/authorizedtours

®

©HARLEY-DAVIDSON MÚZEUM
Korlátlan és ingyenes belépés, VIP 
hozzáférés csak tagoknak szóló 
programokhoz és ajánlatokhoz.
h-dmuseum.com

EUROCAMP
Akár 10% kedvezmény Eurocamp 

®Holiday-ben, H.O.G.  tagoknak.
eurocamp.pl/hog-en

BEST WESTERN SZÁLLODÁK
Kedvezmények, automatikus bónusz 
pontok és emelt szintű juttatások az 
egész világon. bestwestern.com/hog

HARD ROCK CAFÉ EUROPE
Csak tagoknak járó kedvezmények, 
ajándékok, 15% kedvezmény 50 Euro 
költés felett. Elérhető a megjelölt 
helyeken. hardrock.com



MI A H.O.G.  ASSISTANCE?

MIBEN TÉR EL MÁS MŰSZAKI MENTÉSI 
SZOLGÁLTATÁSOKTÓL?

®

®A H.O.G.  Assistance mentési - és szállítási 
szolgáltatást biztosít neked, utasodnak és a Harley-
Davidson motorkerékpárodnak útközben, a nap 24 

®órájában, az év 365 napján. A H.O.G.  Assistance 
műszaki hiba, defekt, kifogyott üzemanyag és 
elveszett kulcsok esetén is segítséget nyújthat.

®A H.O.G.  Assistance Európa és az Egyesült Államok 
teljes területén véd, és amennyiben szükséges, 
a motorkerékpárokat mindig a legközelebbi hivatalos 
Harley-Davidson márkakereskedésbe szállítjuk 
javításra. Amennyiben indokolt, fedezzük a szállás 
költségét is számodra és az utasod részére. Abban az 
esetben, ha  a motorkerékpárod nem lesz útra kész 
48 órán belül, fedezi az útiköltséget akár 
a célállomásodra, akár a kiindulási pontra. Amikor 
a motorkerékpár elkészül, fedezi az útiköltséged, 
hogy hazavihesd motorkerékpárodat, vagy fedezi 
a hazaszállíttatás költségét.

®Nem! A H.O.G.  Assistance minden jelenlegi 
®H.O.G.  tag részére további díj ellenében érhető el. 

Amikor új motorkerékpárt vásárolsz, az első évre 
®ingyen megkapod a H.O.G.  Assistance 

®szolgáltatást. Ezt követően, a H.O.G.  tagságodtól 
függetlenül, külön kell igényelned!

M E G J E G Y Z É S :  K E R E S D  A  H . O . G .  
ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT,  VAGY LÁTOGASS EL 
A HOG.COM OLDALRA! A RÉSZLETES 
RENDELKEZÉSEKET ÉS FELTÉTELEKET 
A SZERZŐDÉS SZÖVEGE TARTALMAZZA.

®

® ®A H.O.G.  ASSISTANCE A H.O.G.  TAGSÁGGAL JÁR? 
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