PCA mobiliteitspas
Verkrijgbaar bij uw PCA dealer!
Een autoverzekering is verplicht, maar
dekt lang niet alles. Bij de PCA dealers
kunt u daarom uw gewone verzekering
uitbreiden met de PCA Mobiliteitspas.
In geval van pech biedt deze
mobiliteitsverzekering vervoer van uw auto naar
een bij de BOVAG aangesloten garagebedrijf
(PCA dealer binnen 30 km) en, indien
noodzakelijk, vervangend vervoer voor u.
Als u moet wachten op de reparatie worden
zelfs de kosten van een hotelovernachting
vergoed! U wilt immers uw zaakjes goed
geregeld hebben! Met de PCA mobiliteitspas
staat u er nooit meer alleen voor!

in Nederland
• v
 ervangend vervoer tot
5 dagen indien geen rep
dezelfde dag mogelijk is
• of thuisreis per taxi indien
geen vervangend vervoer
wordt gekozen
• of hotelovernachting
indien de auto de andere
dag wel klaar kan zijn
• aan huis service
zie detailvoorwaarden op

PCADEALER.NL

LID VAN

PCA Gewoon Goed!

gespecialiseerd
in PEUGEOT
en CITROËN

Buiten Nederland
•
•

•
•

•

 eparatiehulp ter plaatse of transport naar
R
een vakbekwaam garagebedrijf.
Indien reparatie binnen twee gehele
werkdagen niet mogelijk is, wordt het
voertuig gerepatrieerd naar uw PCA dealer in
Nederland.
Zoveel mogelijk gelijkwaardig vervangend
vervoer voor de duur van de reparatie met
een maximum van 10 dagen.
Inzittenden: Indien geen gebruik wordt
gemaakt van vervangend vervoer wordt de
thuisreis georganiseerd per taxi, 1e klas trein
of, indien de reis langer duurt dan 6 uur, per
vliegtuig. Maximaal 3 hotelovernachtingen
indien u wacht op de reparatie.
Toezending van onderdelen als deze ter
plaatse niet beschikbaar zijn.

*Afsluiten is alleen mogelijk wanneer
de auto nog geen 10 jaar oud is en nog
geen 200.000 km heeft afgelegd.
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