OVERTUIGD VAN UW VOORDEEL?

PECHONDERWEG
SERVICE.NL

Indien u overtuigd bent van de voordelen van onze pechhulp pas, kunt u de
verkoper of de receptionist vragen om ook voor u een pas te registreren.
Een pas wordt geregistreerd in combinatie met (uitgevoerd) auto onderhoud.
Een pechhulp pas van Pechonderwegservice.nl kost standaard € 49,95 per
jaar. Elk jaar kunt u uw pas tegen betaling verlengen, mits u onderhoud laat
uitvoeren bij een deelnemend autobedrijf.
Een overzicht, en opzegformulieren, vindt u op www.pechonderwegservice.nl.

€ 108,00
PER JAAR

€ 114,00
PER JAAR

€ 145,00
PER JAAR

€ 49,95
PER JAAR

Bron: Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op een regulier jaartarief voor een auto
van 5 jaar oud. (Peildatum oktober 2015)
http://www.wegwijs.nl/artikel/2015/10/vergelijk-pechhulp-groot-prijsverschil

Deze informatie folder wordt u aangeboden door:

INCL. PECH ONDERWEG SERVICE IN UW EIGEN WOONPLAATS
INCL. PECH ONDERWEG SERVICE IN NEDERLAND ÉN EUROPA
24/7 PROFESSIONELE HULP BIJ PECH ONDERWEG
SNEL WEER OP WEG DOOR REPARATIE TER PLEKKE
TRANSPORT NAAR AUTOBEDRIJF INBEGREPEN
GEEN EIGEN RISICO
(*) Europa dekking: Alle landen die vermeld staan op de groene kaart

PECH? WIJ HELPEN GOED EN SNEL! PECHONDERWEGSERVICE.NL

VRAAG UW VERKOPER OF RECEPTIONIST VOOR MEER INFORMATIE!

PECH MET UW AUTO KOMT ALTIJD ONGELEGEN
Onze mobiliteitsservice is er voor iedereen! Ongeacht de leeftijd of
kilometerstand van uw auto. U kunt onze pas verkrijgen door regulier
onderhoud te laten uitvoeren aan uw auto. Onze alarmcentrale is 24 uur
per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.

24 UUR PER DAG – 7 DAGEN IN DE WEEK HULP

SERVICE OVERZICHT
SERVICE VERLENING
INCLUSIEF WOONPLAATSDEKKING

NEDERLAND

NEDERLAND
+ EUROPA

3 werkdagen

3 dgn NL en
5 dgn EU

24/7 hulp bij pech onderweg
Pechhulp bij eigen gebreken
(sleutels, electra, brandstof)
Woonplaatsdekking

Met de pechhulp pas van Pechonderwegservice.nl bent u een jaar lang
verzekerd van hulp in uw eigen woonplaats, in Nederland én in Europa.
Ongeacht waar u pech heeft: op uw oprit, tijdens een weekendje weg in
Nederland of bij pech in het buitenland. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen
in de week voor u klaar.

Vervangend vervoer tot klasse C

AANVULLENDE SERVICE VERLENING

NEDERLAND

NEDERLAND
+ EUROPA

De pechhulp van Pechonderwegservice.nl is kenteken gebonden. Dit betekent
dat iedereen die in uw auto rijdt, recht heeft op pechhulp. Heeft u pech door
overmacht, heeft u verkeerd getankt? Heeft u uw lampen aan laten staan of
laat uw accu u in de steek? Start de auto niet? Op ons kunt u rekenen!

Gelijkwaardig vervangend vervoer

Tot maximaal
klasse C

Tot maximaal
klasse C

Aanhanger en caravan*

Vervoer naar
hetzelfde adres
als voertuig.

Vervoer naar
hetzelfde adres
als voertuig.

Vervoer naar eigen BOVAG Autobedrijf

UITGEBREIDE SERVICE
* Geen hulp bij uitval caravan of aanhanger

Pechonderwegservice.nl kent standaard een uitgebreide serviceverlening.
Elke pechhulp pas biedt pechhulp en service in eigen woonplaats, in
Nederland én in Europa. Vervangend vervoer en vervoer naar het eigen
autobedrijf zijn tevens inbegrepen. De volledige voorwaarden vindt u op onze
website.

GERENOMMEERDE PARTNERS, HULP IN VERTROUWDE HANDEN
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 maken wij in samenwerking met de
VHD, gebruik van het internationale netwerk van de Europ Assistance Group.
Met deze partners bieden wij het grootste netwerk ter wereld op het gebied
van voertuig- en personenhulp.
Onze pechhulp pas 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.

