AUTO BIJ ONS
IN ONDERHOUD?

DAS AUTOHAUS
Nederland

PROFITEER VAN ONZE PECHHULP SERVICE!
Goed onderhoud maakt zorgeloos autorijden mogelijk.
Als je dan toch een keer pech onderweg krijgt, zijn we
er ook voor je. Dankzij onze pechhulp service sta je nooit
lang stil. En zo nodig wordt je auto bij je vertrouwde
garage gerepareerd.
Das Autohaus Pechhulp maakt zorgeloos autorijden mogelijk.

DAS AUTOHAUS
Nederland

Pechhulp Nederland		
Pechhulp Europa		

: 088 - 112 1234 + code 9206
: 0031 88 112 1234 + code 9206

Kijk voor meer informatie op dasautohausnederland.nl
of bel tijdens kantooruren met 085 - 049 11 42

BIJ PECH HOUDEN WE JE OP WEG
Vanzelfsprekend.

ZO WEER
OP WEG

Zorgeloos autorijden vinden we
belangrijk. Met onderhoud en
reparaties van de hoogste kwaliteit
zorgen we dat je op weg blijft.
Mocht je toch een keer pech krijgen,
dan zijn we er ook voor je.

24/7 in EU vakantiepakket particulieren

Of je nu thuis staat of onderweg bent in het
buitenland, je kunt dag en nacht op ons
rekenen. Onze eigen alarmcentrale is 24/7
bereikbaar.
Professionele monteurs staan voor je
klaar in 42 landen in Europa. Zij proberen
je altijd ter plaatse te helpen; in 99% van
de eenvoudige gevallen kun je de reis
met je eigen auto vervolgen.
Is er toch vervangend vervoer nodig? Dan
regelen we dat via 150 Nederlandse en
wel 2000 Europese uitgiftepunten. Zelfs een
hotelovernachting hoort bij onze service.

Extra: caravan pechhulp €15,-per jaar

PECHHULP
EUROPA

Waar kun je
op rekenen?

Aanvullende
(service)diensten

Hulp bij pech onderweg
Als je stil komt te staan door een lekke band
of een kapot onderdeel.
Hulp bij pech in je woonplaats of daarbuiten
Als je auto niet meer rijdt of start door een
technische oorzaak.
Hulp bij pech door een eigen vergissing
Je hebt verkeerd getankt, jezelf buitengesloten
of een lege accu.
Transport naar eigen garage
Vanuit Nederland gratis bij reparatie in je eigen
garage.
Vervangende huurauto
Maximaal 2 dagen in Nederland of 4 dagen in
Europa (Categorie B, uitbreiding mogelijk, neem
altijd een geldige creditcard mee).

Pech door het weer
Bel je ons voor een bevroren slot, handrem of
ruitenwisser dan is de pechhulp gratis maar
betaal je wel voorrijkosten.
Noodhulp
Je auto kan nog wel rijden maar er zijn
problemen met bijvoorbeeld verlichting, sloten,
tankdop, gordels of het raammechanisme.
Hiervoor betaal je voorrij- en reparatiekosten.
Schade
Als je stilstaat of een defect onderdeel hebt
door een botsing of ander ongeluk. Dit valt niet
onder je pechhulpservice. We helpen je bij het
afwikkelen met de verzekering.
Huurauto categorie C of hoger
Bijvoorbeeld meer zitplaatsen of meer pk tegen
vergoeding. Vraag naar de voorwaarden.
Zakelijk gebruik Europa
Vraag naar de voorwaarden.

