24/7 EUROPA PECHHULP

Slechts € 49,95 per jaar
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€ 145,- per jaar

in combinatie met auto onderhoud
24/7 pechhulp in uw eigen woonplaats
24/7 pechhulp in Nederland
24/7 pechhulp in Europa
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24/7 pechhulp voor caravan én aanhanger
Europa dekking: Alle landen die vermeld staan op de groene kaart

HIER VERKRIJGBAAR!

Zorgeloos autorijden met
24/7 mobiliteitsservice Europa
Pech komt altijd ongelegen en is nooit leuk. Daar staat u dan, in een koude
winternacht langs de kant van de weg. Uw garage is gesloten en u staat
ruim 90 kilometer van huis. Wat nu?
Laat uw autobedrijf uw auto registeren. Zo heeft u 1 jaar lang, 24 uur per
dag en 7 dagen in de week, de zekerheid van een goede en snelle pechhulp.
Met de mobiliteitsservice in uw bezit heeft u bij onverhoopte pech, dag en
nacht, professionele pechhulp in uw eigen woonplaats, Nederland en in
Europa! Tevens voorziet de mobiliteitsservice standaard in pechhulp voor
uw caravan en/of aanhanger.
De mobiliteitsservice is kenteken gebonden. Dit betekent dat, in
tegenstelling tot andere pechhulp diensten, iedere inzittende van de auto,
pechhulp krijgt. Het maakt dan ook niet uit wie er rijdt. Dit mag uw partner
of een familielid zijn maar ook de buurman of een goede kennis. Wanneer
het voertuig door uw garage geregistreerd is, wordt pechhulp verleend.
Zo staat niemand in de kou.

Service overzicht

Uw pechhulp in vertrouwde handen
Pechonderwegservice.nl is partner van de VHD. Al meer dan 50 jaar verzorgt
de VHD alarmcentrale voertuig- en personenhulp. De VHD is een 100%
Nederlandse organisatie. Zij verzorgt voor Pechonderwegservice.nl alle hulp
die in Nederland geboden moet worden. Voor de internationale hulpverlening
maakt Pechonderwegservice.nl, in samenwerking met de VHD, gebruik van
het internationale netwerk van Europ Assistance.

Service verlening inclusief
woonplaatsdekking

€ 145,- per jaar*

*kijk en vergelijk, prijzen zijn gebaseerd op Europa pechulp inclusief Nederland én woonplaats service.

3 werkdagen

3 dgn NL en 5 dgn EU

Pechhulp bij eigen gebreken
(sleutels, electra, brandstof)
Woonplaatsdekking
Vervangende auto = een (gezins)auto
Defecte auto naar uw eigen autobedrijf

Wees geen dief
van uw eigen
portemonnee
€ 108,- per jaar*

Nederland én
Europa service

24/7 hulp bij pech onderweg

Samen bieden zij het grootste netwerk ter wereld op het gebied van voertuigen personenhulp. De mobiliteitsservice is verkrijgbaar in combinatie met auto
onderhoud. Auto onderhoud dient uitgevoerd te worden bij een deelnemend
autobedrijf. Alle deelnemende autobedrijven zijn een bekend en vertrouwd
adres in de regio.

Vanaf € 123,- per jaar*

Nederland én
Woonplaats service

*

**

Vervangend vervoer ***

(Gezins)auto

(Gezins)auto

Aanhanger en caravan

Vervoer naar hetzelfde
adres als voertuig

Vervoer naar hetzelfde
adres als voertuig

*

Indien de auto niet te repareren is, wordt uw defecte auto de eerste volgende werkdag naar uw eigen autobedrijf retour gebracht.

**

Wanneer het voertuig niet binnen 2 werkdagen te repareren is, wordt het voertuig naar het eigen autobedrijf getransporteerd.

*** Vervangend vervoer betreft altijd een personenauto, let hierop wanneer u een bedrijfswagen of camper van mobiliteitsservice voorziet.

Voordelige pechhulp dankzij
uw autobedrijf
Door uw auto onderhoud te laten uitvoeren bij uw
autobedrijf, vermindert u het risico op onverhoopte pech
aanzienlijk. Het voordeel van goed en tijdig auto onderhoud
ziet u op deze manier direct terug in de prijs van de
mobiliteitsservice.
Pechonderwegservice.nl is daarom, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld ANWB of Route Mobiel, een mobiliteitsservice
die alleen verkrijgbaar is bij aangesloten autobedrijven.
Conclusie: door onderhoud bespaart u direct!

Toe aan een andere auto?

Op de website van WWW.AUTO-MOBIEL.NL staan vele
occasions. Deze worden u aangeboden door gerenommeerde
autobedrijven. Heeft u een leuke auto op deze website
gevonden? Vraag uw autobedrijf naar de mogelijkheden.
Wellicht kan uw eigen autobedrijf de auto aan u leveren.

Deze informatiefolder wordt u aangeboden door:

Wanneer u uw auto heeft laten registreren, gaat u akkoord met de pechhulp voorwaarden. Voor uitgebreide
voorwaarden zie Pechonderwegservice.nl. De mobiliteitsservice is 1 jaar geldig en wordt nooit automatisch verlengd.
Verlenging van de mobiliteitsservice is mogelijk in combinatie met jaarlijks onderhoud.
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