
      EXTRA: Caravan pechhulp
             €15 per jaar.

 Banden • Wielen • Uitlijnen                        Reparatie • Onderhoud • Airco Service                APK Keuring    •     Olie   •    Accu  

 
 Hulp bij pech onderweg
 Als je stil komt te staan door een lekke band
 of een kapot onderdeel.

 Hulp bij pech in je woonplaats of daarbuiten
 Als je auto niet meer rijdt of start door een
 technische oorzaak.

 Hulp bij pech door een eigen vergissing
 Je hebt verkeerd getankt, jezelf 
 buitengesloten of een lege accu.

 Transport naar eigen garage
 Vanuit Nederland gratis bij reparatie in je
  eigen garage.

 Vervangende huurauto
 Maximaal 2 dagen in Nederland of 4 dagen
 in Europa (Categorie B, uitbreiding mogelijk, 
  neem altijd een geldige creditcard mee).

Waar kun je op 
rekenen?

ZO WEER OP WEG

Of je nu thuis staat of onderweg bent in het buiten-
land, je kunt dag en nacht op ons rekenen. Onze 
eigen alarmcentrale is 24/7 bereikbaar.

Professionele monteurs staan voor je klaar in 42 
landen in Europa. Zij proberen je altijd ter plaatse 
te helpen; in 99% van de eenvoudige gevallen kun 
je de reis met je eigen auto vervolgen.

Is er toch vervangend vervoer nodig? Dan regelen 
we dat via 150 Nederlandse en wel 2000 Europese 
uitgiftepunten. Zelfs een hotelovernachting hoort 
bij onze service.

Premio biedt u de 24/7 mobiliteitsgarantie aan op 
basis van het door ons uitgevoerde onderhoud. 
Dat geeft u en ons de zekerheid en vertrouwen.

Waar moet je
voor bijbetalen?

 
 Pech door het weer
 Bel je ons voor een bevroren slot, handrem
 of ruitenwisser dan is de pechhulp gratis
 maar betaal je wel voorrijkosten.

 Noodhulp
 Je auto kan nog wel rijden maar er zijn
 problemen met bijvoorbeeld verlichting,
 sloten, tankdop, gordels of het 
 raammechanisme. 
 Hiervoor betaal je voorrij- en reparatiekosten.
 
 Schade
 Als je stilstaat of een defect onderdeel hebt
 door een botsing of ander ongeluk. Dit valt
 niet onder je pechhulpservice. Wel helpen wij 
 je bij het afwikkelen met de verzekering.

 Huurauto categorie C of hoger
 Bijvoorbeeld meer zitplaatsen of meer pk.

 Zakelijk gebruik Europa
 vraag naar de voorwaarden.
 

Mobiliteitsgarantie 
op basis van Premio 

onderhoud

Tip Geen onderhoud gedaan bij Premio? 
Vraag dan naar de pechservice pas 
mogelijkheden.
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    Pechservice binnen Europa 

      voor maar 44,95 per jaar.

Wij houden je 
op weg bij pech

Met de Premio Mobiliteitsgarantie

Auto bij ons 
in onderhoud?

Profiteer van onze service!

Goed onderhoud maakt zorgeloos autorijden 
mogelijk. Als je dan toch een keer pech onderweg 
krijgt, zijn we er ook voor je. Dankzij onze pechhulp 
service sta je nooit lang stil. En zo nodig wordt je 
auto bij je vertrouwde garage gerepareerd.

De Premio Mobiliteitsgarantie maakt zorgeloos 
autorijden mogelijk.

* Kijk op www.premio.nu voor de dichtsbijzijnde 
   vestigingen!
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 Uw auto gecontroleerd op

 op 15 cruciale punten!

Zeker met de 
Premio Check

www.premio.nu

Om te voorkomen dat u met pech aan de kant van 
de weg komt te staan tijdens uw vakantie is het 
aan te raden om een check te laten doen. Op deze 
manier bent u ervan verzekerd dat u niet voor 
verrassingen komt te staan. Premio Banden en 
Autoservice helpt u hier graag bij.
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