Mobiliteitsgarantie
Binnen Nederland
•

een maximum van 10 dagen;

Bij pech of na een aanrijding waardoor de
het voertuig naar een BOVAG garage

thuisreis georganiseerd per taxi, 1e klas

gesleept. Bij voorkeur de meest nabije VETOS

trein of, indien de reis langer duurt dan 6 uur,

garage, of bij kleine storingen, indien

per vliegtuig. I.o. met de hulporganisatie;
•

Indien reparatie dezelfde kalenderdag niet
mogelijk is, wordt - zoveel mogelijk
gelijkwaardig

•

Inzittenden: indien geen gebruik wordt
gemaakt van vervangend vervoer wordt de

mogelijk, reparatiehulp ter plaatse;
•

•

auto redelijkerwijs niet meer rijdbaar is, wordt

-

vervangend

Maximaal 3 hotelovernachtingen indien u

vervoer

Indien

reparatie

binnen

twee

gehele

werkdagen niet mogelijk is, wordt het voertuig

aangeboden voor de duur van de reparatie

gerepatrieerd naar uw VETOS dealer in

met een maximum van 5 dagen;

Nederland;

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van

•

vervangend vervoer dan wordt de thuisreis

Kijk op

- Europa dekking

(Groene kaart landen)

wacht op de reparatie;
•

Mobiliteitspas

VETOS.nl voor
de dichtsbijzijnde
vestiging

- Woonplaatsservice

Kenteken
Geldig tot

Alarmnummer 0800-0991255
Vanuit buitenland:

0031-243446864

Het alarmnummer verbindt u met de alarmcentrale

Men vraagt u de volgende informatie te geven:
Kenteken / Merk, type en kleur / Pechlocatie
Uw telefoonnummer / Kenteken deel 1 kunnen tonen
Omschrijving van het probleem (indien mogelijk)

Toezending van onderdelen als deze ter
plaatse niet beschikbaar zijn.

per taxi georganiseerd;
•

Indien de reis niet kan worden voortgezet

Onze pas is inclusief

en u wacht op reparatie bestaat er recht op

•

Woonplaatsservice;

één hotelovernachting voor alle inzittenden.

•

Hulp bij moeilijk te wisselen band en hulp bij

Dit ter beoordeling van de hulporganisatie.

elektrische (accu) problemen;
•

Buiten Nederland
•
•

Ook zorg voor aanhangwagen of caravan,
mits de auto de oorzaak van de stilstand is.

Reparatiehulp ter plaatse of transport naar
een vakbekwaam garagebedrijf;

Kijk voor detailvoorwaarden op

Zoveel mogelijk gelijkwaardig vervangend

VETOS.nl

Autobedrijf Müskens
Straatnaam 111
0000 XX PLAATSNAAM
Telefoon 0000 - 00 00 00
www.uwautobedrijf.nl

Mobiliteitsgarantie

vervoer voor de duur van de reparatie met

...Net zo goed, wel goedkoper!

...Net zo goed, wel goedkoper!

...Net zo goed, wel goedkoper!

Hulpverlening

Mobiliteitsgarantie

Ook al worden ze allemaal mobiliteitspas
genoemd, de éne mobiliteitspas is echt
de andere niet!

De VETOS mobiliteitspas helpt u 24
uur per dag, 7 dagen per week!
Dekkingsperiode
•

Het is net als met verzekeringen:

U kunt uw VETOS mobiliteitspas afsluiten voor 12 maanden en
daarna verlengen per 12 maanden

afhankelijk van de premie die je
betaalt ben je beter, of minder goed

•

Verlenging is onbeperkt mogelijk indien er tijdig verlengd wordt

verzekerd. De VETOS heeft gekozen

•

Dekking is gekoppeld aan het kenteken, dus wie er ook de auto
rijdt, de dekking is gegarandeerd

voor een mobiliteitspas die zich
onderscheidt van de vele andere

•

Er geldt geen kilometer- en/of leeftijdsbeperking bij verlenging

door superieure voorwaarden en een

•

Reparatiekosten zelf vallen niet onder de dekking

no-nonsense aanpak!
Bij pech is onderstaande informatie noodzakelijk

VETOS mobiliteitsgarantie

Ook hebben wij de pas bewust niet

•

Kenteken van het voertuig

geïntegreerd in een beurtprijs of in

•

Merk, type en kleur van het voertuig

het werkplaatsuurtarief. Wij houden

•

Naam van de chauffeur van het voertuig

er niet van om u te laten geloven dat

•

Plaats waar het voertuig zich bevindt

de mobiliteitspas gratis kan worden

•

Telefoonnummer waarop u bereikbaar bent

en 3 hotelovernachtingen wanneer dit niet anders

aangeboden. Ook een mobiliteitspas,

•

Omschrijving van het probleem (indien mogelijk)

kan.

met welke dekking dan ook, zal

Onmisbaar tijdens iedere reis!
Als partner in mobiliteit vindt VETOS het
belangrijk dat u mobiel blijft in geval van
pech. Ook wanneer u trouw met onderhoud
bent kan het voorkomen dat u met pech te
maken krijgt.

immers betaald moeten worden!

De VETOS Mobiliteitspas
De zekerheid van uw mobiliteit!

Dankzij de VETOS Mobiliteitsgarantie bent u
verzekerd van directe hulpverlening in alle
landen waar uw groene kaart geldig is. De VETOS
mobiliteitspas helpt u 24 uur per dag, 7 dagen per

Door dit eerlijk te communiceren
kunnen we onderscheidend zijn met

Mobiliteitspas

lagere uurtarieven én onze bekende

Kijk voor details van onze dekking op
VETOS.nl

- Europa dekking

service.

Al onze klanten hebben

daar recht op.

(Groene kaart landen)

- Woonplaatsservice

Kenteken
Geldig tot

Alarmnummer 0800-0991255
Vanuit buitenland:

0031-243446864

Het alarmnummer verbindt u met de alarmcentrale

!

Neemt u zelf svp geen maatregelen die door
de alarmcentrale en hulpverlener kunnen worden
uitgevoerd! Dit voorkomt verwarring!

U ziet het, met de VETOS mobiliteitspas zorgen wij 24 uur
per dag, in alle “groene kaart” landen, voor de zekerheid
van uw mobiliteit!

Men vraagt u de volgende informatie te geven:
Kenteken / Merk, type en kleur / Pechlocatie
Uw telefoonnummer / Kenteken deel 1 kunnen tonen
Omschrijving van het probleem (indien mogelijk)

week. Juist ook in het buitenland, met maar liefst
10 dagen de mogelijkheid van vervangend vervoer

...Net zo goed, wel goedkoper!

