
SERVICEPLUS PAS: HULP BIJ PECH ONDERWEG VOOR € 52,50 PER JAAR



EXTRA SERVICES VAN DE 
SERVICEPLUS PAS  
GRATIS APK BIJ ONDERHOUD
Gratis APK tijdens onderhoud aan het voertuig. 
De afmeldkosten zijn voor rekening van de klant. 

LAMPJES VERVANGEN
Het vervangen van lampjes aan de buitenzijde evenals 
materiaalkosten zijn gratis m.u.v.: xenon-, neon-, led-, 
dag- en interieurverlichting.

VLOEISTOFFEN BIJVULLEN
Het bijvullen van motorolie, koel- en ruitenwisservloeistof 
(max. 2 liter) is alleen gratis indien dit tussentijds en niet tijdens 
regulier onderhoud wordt uitgevoerd. 

BANDREPARATIE
Deze dienst omvat het herstellen, indien technisch verantwoord, 
van een tubeless band d.m.v. plugreparatie van buitenaf. De 
kosten van de banden en ventielen, het balanceren en uitlijnen
 zijn niet inbegrepen. Bandreparatie omvat uitsluitend banden 
behorend tot het voertuig vermeld op de ServicePlus Pas.

RUITREPARATIE
Voorruitbeschadigingen als gevolg van steenslag met een 
maximale doorsnede van 1,5 cm worden gratis gerepareerd 
ongeacht of de schade wordt gedekt door de autoverzekering. 

MAAK KENNIS MET DE SERVICEPLUS PAS  
 

Als u onverhoopt met pech langs de weg staat, wilt u maar één 
ding: zo snel mogelijk geholpen worden. Voor slechts € 52,50 
per jaar bieden wij u de ServicePlus Pas aan die u dag en nacht, 
7 dagen per week in heel Europa verzekert van snelle en 
vakkundige hulp en extra services.



MOBILITEITSHULP: 24 UUR PER DAG, 
7 DAGEN PER WEEK!
  
MOBIELE WERKPLAATS
Bij pech onderweg komt een monteur het voertuig ter 
plaatse repareren. 

WEGSLEPEN
Als uw auto niet langs de weg kan worden gerepareerd, brengen 
wij deze naar het dichtstbijzijnde erkend Service Punt.

VERVANGEND VERVOER
Maximaal 4 werkdagen - plus eventueel tussenliggende weekend- 
of feestdagen - vervangend vervoer. 

REISKOSTEN
Vergoeding van taxikosten om naar een treinstation of 
autoverhuurbedrijf te gaan.

TERUGREIS OF DOORREIS VAN PASSAGIERS
Vergoeding van trein- of vliegreis bij stranding van het voertuig 
op meer dan 50 kilometer van de woonplaats.

HOTELKOSTEN
Vergoeding van hotel-/overnachtingskosten als u strandt op 
meer dan 50 kilometer van huis.

OPHALEN GEREPAREERDE AUTO
Vergoeding van de kosten om uw gerepareerde auto op te halen 
meer dan 50 kilometer van huis.

REPATRIËRING VAN DE NIET-GEREPAREERDE AUTO
Terugbrengen van uw auto uit het buitenland als hij niet binnen 
5 dagen gemaakt kan worden.

VRAAG NU UW SERVICEPLUS PAS AAN   
 
 
De ServicePlus Pas kunt u aanvragen bij uw officiële dealer. 
U krijgt dan direct een certificaat mee met daarin de ServicePlus 
Pas. De enige voorwaarde is dat uw auto in Nederland 
geregistreerd dient te zijn. 

Indien u een Extra Garantie-contract heeft afgesloten, heeft u 
reeds mobiliteitshulp. U hoeft de ServicePlus Pas in dat geval
dus niet meer af te sluiten. 

Kijk voor de algemene voorwaarden en 
de dichtstbijzijnde dealer op: 
fiat.nl/mopar/pechhulp
alfaromeo.nl/mopar/pechhulp
lancia.nl/mopar/pechhulp
jeep.nl/mopar/pechhulp
abarth.nl/mopar/pechhulp
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De ServicePlus Pas is een dienst van Mopar® Vehicle Protection. Dit label garandeert dat alle werkzaamheden aan 
uw auto worden uitgevoerd met originele onderdelen door speciaal getrainde en gekwalificeerde monteurs.


