De Abswoude Premium Pas
Als trouwe klant van Abswoude Autopromenade gaat u er terecht van uit dat uw voertuig u niet in de
steek zal laten. In het onwaarschijnlijke geval dat dit toch mocht gebeuren, dan bent u bij aanschaf
van de Abswoude Premium Pas verzekerd van hulp bij pech en schade
Na aanschaf van de Abswoude Premium Pas heeft u gedurende 12 maanden (of tot het
eerstvolgende onderhoudsmoment als dit eerder komt) 24/7 recht op hulp bij pech en schade.
De Abswoude Premium Pas wordt aangeboden door Abswoude B.V. in samenwerking met Eurocross
Assistance. De Abswoude Premium Pas is verbonden aan het kenteken van de auto.

Hulpverlening in Nederland
Wat is verzekerd?
Het voertuig is uitgevallen door pech of schade en kan daardoor niet meer veilig rijden.
Welke hulp is verzekerd?
Als de hulporganisatie het motorrijtuig repareert op de plek waar hij stilstaat.
Onze alarmcentrale kiest de hulporganisatie.
We betalen alleen arbeidsloon en geen onderdelen.
Als de hulporganisatie het motorrijtuig niet repareert op de plek waar hij stilstaat en afsleept naar
een lokale partner.
Ook vervoer van de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhanger.
Vervangend vervoer
Uitsluitend in geval van pech als de auto niet dezelfde dag gerepareerd kan worden.
Een gelijkwaardige vervangende auto.
Maximaal voor 4 werkdagen een gelijkwaardige vervangende auto.
De verzekerde belt de alarmcentrale en doet wat de alarmcentrale vraagt.

Hulpverlening in het Buitenland
Wat is verzekerd?
Het voertuig is uitgevallen door pech of schade en kan daardoor niet meer veilig rijden.
Welke hulp is verzekerd?
Als de hulporganisatie het motorrijtuig repareert op de plek waar hij stilstaat.
Onze alarmcentrale kiest de hulporganisatie.
We betalen alleen arbeidsloon en geen onderdelen.
Als de hulporganisatie het motorrijtuig niet repareert op de plek waar hij stilstaat en afsleept naar
een lokale partner.
Ook vervoer van de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhanger.
Waar geldt de verzekering?
In alle landen van Europa met uitsluiting van Marokko, Turkije, Roemenië, Oekraïne en Rusland
Enclave of eiland
Als de pech zich voordoet in een enclave of op een eiland behorend bij een van de genoemde landen,
komt u alleen in aanmerking voor de Basisservice. In het geval dat reparatie dan ter plaatse niet
mogelijk is, wordt het voertuig weggesleept naar een plaatselijke partner of naar een lokale
werkplaats. Er is in die gevallen geen recht op transport naar Nederland.

Wat is verzekerd als het motorrijtuig na pech binnen 2 werkdagen gerepareerd ka n
worden?
Als de hulporganisatie het motorrijtuig niet repareert op de plek waar hij stilstaat en afsleept naar
een lokale partner.
Ook vervoer van de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhanger.
Vervoer van de bestuurder, passagiers en bagage naar de dichtstbijzijnde garage of hotel
Bewaken en stallen van het motorrijtuig.
Overnachting voor bestuurder en passagiers.
Als het motorrijtuig gerepareerd wordt.
Maximum van drie werkdagen een 3-sterren hotel inclusief ontbijt voor bestuurder en passagiers.
De verzekerde belt de alarmcentrale en doet wat de alarmcentrale vraagt.
Vervangend vervoer
Uitsluitend in geval van pech
Maximaal voor 4 werkdagen een gelijkwaardige vervangende auto.
De verzekerde belt de alarmcentrale en doet wat de alarmcentrale vraagt.
Wat is verzekerd als het motorrijtuig na pech niet binnen 2 werkdagen gerepareerd
kan worden?
Bergen van het motorrijtuig. Bewaken en stallen van het motorrijtuig.
Vervoer van het motorrijtuig naar een adres in Nederland.
Ook vervoer van de aangekoppelde toercaravan, vouwwagen, trailer of aanhangwagen.
Vervoer van bestuurder, passagiers en bagage naar een adres in Nederland.
De verzekerde belt de alarmcentrale en doet wat de alarmcentrale vraagt.
Vervangend vervoer
Uitsluitend in geval van pech
Maximaal voor 4 werkdagen een gelijkwaardige vervangende auto.
De verzekerde belt de alarmcentrale en doet wat de alarmcentrale vraagt.

Levenslang Abswoude Pechhulp
Als u het onderhoud van uw auto bij Abswoude laat uitvoeren, zult u 12 maanden van de Abswoude
Premium Pas kunnen profiteren (of korter als het onderhoudsinterval van uw voertuig dit
voorschrijft). Na deze periode kunt u de Abswoude Premium Pas voor een periode van 12 maanden
verlengen mits het onderhoud volgens fabrieksschema bij Abswoude is uitgevoerd en het reparatieadvies is uitgevoerd. Op deze manier kunt u verder profiteren van dezelfde dekking als beschreven in
bovenstaande hoofdstukken. Abswoude behoudt zich het recht voor om de Abswoude Premium Pas
niet te verlengen, bijvoorbeeld als het onderhoudsadvies niet wordt opgevolgd. Neem voor meer
informatie contact op met Abswoude Autopromenade.

Beperkingen
De Abswoude Premium Pas biedt geen dekking voor: - ongevallen die offroad plaatsvinden ongevallen veroorzaakt door overmacht - ongevallen die plaatsvinden tijdens deelname aan
wedstrijden, rally's en races - schade aan lading, lichamelijk letsel of inkomens-verlies door
immobilisatie - ongevallen veroorzaakt door opzettelijke actie of uiterste onoplettendheid van
bestuurder of passagiers - kosten die de klant normaal gesproken zou maken tijdens het reizen, zoals
voor brandstof, verzekeringen, tolheffingen, parkeergeld, maaltijden, enz..

Aanvullende diensten bij de Abswoude Premium Pas
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis bandenreparatie
Gratis lampjes vervangen
Gratis voorruit (ster) reparatie
Gratis bijvullen van motorolie, ruitensproeiervloeistof en koelvloeistof
Gratis APK (exclusief afmeldkosten)
10% Korting op arbeidsloon van aanvullende werkzaamheden (niet op standaard
onderhoudsbeurten)
Jaarrond aanvullende aanbiedingen
2 Gratis wasbeurten t.w.v. € 28,-.

