Honda Assistance

Altijd mobiel
in binnen- en buitenland.

Honda Assistance

24/24, 7/7

Wie bij aankoop van een wagen resoluut voor topkwaliteit
opteert, verdient de zekerheid van mobiliteit. Honda biedt zijn
kwalititeitsbewust cliënteel dan ook een mobiliteitsservice van
topniveau aan: Honda Assistance, een professionele bijstand
bij pech, ongeval of diefstal in heel Europa.

... In België &
Groothertogdom
Luxemburg
• Pechverhelping 24u/24 bij immobilisatie door:
· Panne, inclusief lekke band, brand en vandalisme
· Ongeval
· Diefstal of poging tot diefstal
In deze gevallen zal een bevoegde wegenwachter zo snel mogelijk
ter plaatse komen om uw wagen opnieuw rijklaar te maken.
• Vervangwagen (enkel geldig bij pech)
Indien uw wagen niet hersteld kan worden binnen de 24 uren, dan
ontvangt u een vervangwagen voor de duur van de herstelling met
een maximum van 5 dagen.
• Slepen na pech of ongeval
Kan uw wagen niet binnen een redelijke termijn rijvaardig gemaakt
worden, dan brengt Honda Assistance hem naar de Hondaverdeler van uw keuze.

Honda Assistance is automatisch van toepassing tijdens de garantieperiode van
een nieuwe Honda wagen, gedurende 3 jaar vanaf de 1e inschrijving in België of het
Groothertogdom Luxemburg, na aankoop bij erkende Honda-verdeler in België of Groot
Hertogdom Luxemburg.
Na de garantieperiode kan de erkende Honda-verdeler een verlenging van Honda
Assistance van telkens 1 jaar toekennen aan de wagens die trouw onderhouden worden
met originele Honda onderdelen en volgens het Honda Serviceboekje. In dat geval spreken
we van Honda Assistance Plus.

... In Europa
• Slepen na pech of ongeval
Indien uw wagen na pech of ongeval ter plaatse niet hersteld
kan worden, dan wordt hij naar de dichtsbijzijnde Honda-verdeler
gesleept. Indien er binnen een straal van 100 km geen Hondaverdeler gevestigd zou zijn, wordt uw wagen naar een erkende
garage gesleept.
• Herstelling
Afhankelijk van de termijn waarbinnen uw wagen rijklaar gemaakt kan
worden (binnen 2 werkdagen of meer), zorgt Honda Assistance voor
onder andere:
· Het verzenden van wisselstukken
· Een tussenkomst in de kosten van overnachting of vervangwagen
· De repatriëring van de wagen
· De terugreis van de inzittenden

Honda Assistance
Met Honda Assistance
is uw wagen in goede handen!
· Gratis tijdens waarborgperiode
· Pechverhelping ter plaatse, 24u/24
· Geldig in Belux en rest van Europa
· Slepen
· Repatriëring

Zowel het programma in zijn totaliteit en/of de modaliteiten
kunnen worden herroepen zonder voorafgaande verwittiging.

Bel bij een incident zo snel mogelijk het
oproepnummer van Honda Assistance:
België: 03 253 68 58
Buitenland: 0032 3 253 68 58

Honda Belgium NV
Sphere Business Park
Doornveld 180-184
1731 Zellik

