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Pechhulp voor auto, caravan en aanhangwagen

Service overzicht
Consumenten beoordelen onze service gemiddeld met een 9.3!

6 maanden Europa pechhulp (inclusief Nederland en woonplaats)

€ 34,95

1 jaar Europa pechhulp (inclusief Nederland en woonplaats)

€ 49,95

1 jaar Europa pechhulp (inclusief Nederland en woonplaats) +
verlengd vervangend vervoer tot 14 dagen

€ 69,95

Bedragen zijn inclusief BTW, Onze Algemene Voorwaarden 2019 zijn op onze diensten van toepassing.
Check hiervoor de website www.pechonderwegservice.nl

Hulp bij pech onderweg - 24/7 Europa mobiliteitsservice
Uw auto in goede handen voor onderhoud en reparatie. Daarop kunt u rekenen bij uw
autobedrijf. Toch kan het gebeuren dat uw auto niet meer start, een lekke band krijgt
of u uw sleutels in de auto laat liggen. Pech is nooit leuk en komt altijd ongelegen.
Pechonderwegservice.nl heeft daarom dé oplossing voor u: 24/7 hulp bij pech
onderweg.
De mobiliteitsservice van Pechonderwegservice.nl is voor u verkrijgbaar als u uw
auto laat onderhouden bij uw autobedrijf. Uw autobedrijf moet dan wel lid zijn
van Pechonderwegservice.nl. In combinatie met periodiek onderhoud volgens
fabrieksspeciﬁcatie betaalt u slechts 49,95 per jaar. Een voordelige keuze tot
zorgeloos autorijden!
Pechonderwegservice.nl voorziet in 12 maanden 24/7 hulp bij pech in uw eigen
woonplaats, Nederland én Europa. Voor uw auto, caravan én aanhangwagen.

Niemand in de kou
De mobiliteitsservice is kenteken gebonden. Dit betekent dat iedere inzittende van de
auto pechhulp krijgt. Het maakt niet uit wie er rijdt. Dit kan uw partner of een familielid
zijn, maar ook de buurman of een goede kennis.

Welke voertuigen kunnen voorzien worden van onze
mobiliteitsservice?
Auto’s met een Nederlands kenteken, met een maximumgewicht van 3.500 kilogram
(eigen massa vermeerderd met het laadvermogen). De eigenaar van de auto heeft
een woonadres in Nederland. De auto moet APK gekeurd zijn en periodiek worden
onderhouden bij uw autobedrijf.

Uniek!
Terugbrengservice van uw defecte auto naar uw eigen autobedrijf
Als uw auto in Nederland niet dezelfde dag te repareren is, bieden wij u vervangend
vervoer aan en zorgen wij ervoor dat uw auto getransporteerd wordt naar uw eigen
autobedrijf. Als uw defecte auto in het buitenland niet binnen 2 werkdagen reparabel is
repatriëren wij ook hier uw defecte auto (inclusief caravan/aanhangwagen) naar uw eigen
autobedrijf. Wij verzorgen in dat geval ook het vervoer voor uw door- of thuisreis.

Consumenten beoordelen onze service gemiddeld met een 9.3!

Hoe kan ik de mobiliteitsservice verkrijgen?
Omdat onderhoud de basis vormt van lidmaatschap, is dit alleen mogelijk via uw eigen
autobedrijf. Uw autobedrijf kan de mobiliteitsservice direct voor u regelen. Telefonisch lid
worden is niet mogelijk, nog kunt u lid worden wanneer u al met pech staat.

Opzeggen ANWB of andere mobiliteitsdienst(en)
Bent u langer dan 1 jaar lid van de ANWB? Dan kunt u per direct opzeggen met 1 maand
opzegtermijn. De resterende periode krijgt u dan van de ANWB gerestitueerd. Onze
mobiliteitsservice kan ingaan op het moment dat uw mobiliteitsservice bij de ANWB eindigt.
Wanneer u al jaren lid bent van de ANWB kunt u uw status behouden en ook uw creditcard,
uw magazine en bijvoorbeeld de kortingskaart voor de winkels. U zegt dan alleen uw
mobiliteitsservice op en geeft aan de overige diensten te willen behouden. Voor een klein
bedrag kunt u dan toch ANWB lid blijven. U bespaart op deze wijze makkelijk vele tientallen
euro’s op de mobiliteitsservice.

Pechonderwegservice.nl: persoonlijk, snel en voordelig!
Wij bieden sinds 2015, via vele autobedrijven die lid zijn van onze organisatie, een goede en
complete mobiliteitsservice aan. Dankzij onze werkwijze zijn wij inmiddels van toegevoegde
waarde gebleken in het totale aanbod van mobiliteitsservices. Voordelig, compleet,
makkelijk bereikbaar en dit met een persoonlijke benadering.

Met een Nederlandstalige 24/7 alarmcentrale kunnen wij snel inspelen op uw situatie
en ervoor zorgen dat u én uw medereizigers weer snel de weg kunnen vervolgen. Naast
communicatie via de telefoon houden wij u op de hoogte via WhatsApp of SMS. Wij werken
samen met een netwerk van oﬃciële hulp- en bergingsdiensten, zowel in Nederland als
Europa. Gezamenlijk met ons eigen netwerk van autobedrijven kunnen wij u persoonlijk en
snel tot dienst zijn. Wij meten onze klanttevredenheid continu.
Consumenten beoordelen onze service gemiddeld met een 9.3!
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Meer weten?
Neem contact op met een aangesloten autobedrijf of kijk op onze website:
www.pechonderwegservice.nl. U kunt hier ook onze Algemene Voorwaarden vinden.

Een dienst van:

Diensten voor de autobranche

Tel: 085 77 33 750 - info@pechonderwegservice.nl - www.pechonderwegservice.nl

Bedragen zijn inclusief BTW, Onze Algemene Voorwaarden 2019 zijn op onze diensten van toepassing.
Check hiervoor de website www.pechonderwegservice.nl

