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Onderdeelnummer: 77 11 203 118. Januari 2013. Renault Route Service+ wordt u aangeboden door Allianz Global Assistance, 
waarbij Renault Financial Services optreedt als bemiddelaar. 

(Prijs)wijzigen en drukfouten voorbehouden. De aangeboden produkten van Renault Route Service+ kunnen niet los worden 
afgesloten. De extra pluspakketten zijn alleen af te sluiten i.c.m. het basispakket. Het pakket aanhangwagen & caravanservice is 
alleen af te sluiten i.c.m. het pluspakket. Genoemde prijzen zijn inclusief assurantiebelasting van 21% en gebaseerd op een 
looptijd van 1 jaar. Bij vervangend vervoer is een creditcard noodzakelijk. Kijk voor de complete voorwaarden op renault.nl.

Complete peChhulp 
in nederland en europa

daG en naCht 
BereiKBaar
Binnen nederland: 0800-0303
Vanuit het Buitenland: +31-20-653 51 00

WiE BETER 

DAN RENAULT 

KAN UW RENAULT 

oNDERhoUDEN

Meer informatie vindt u op renault.nl
of bel gratis 0800-0303.

ooK 10% KortinG op 
renault route SerViCe+?
Word nu lid Van  
my renault+!
Als lid van My Renault+ ontvangt u standaard 10% korting op Renault 
Route Service+. Daarnaast profiteert u van veel meer voordelen, zoals 
gratis APK en een gratis Zomer- en Wintercheck. 
 
ALS U vooR SLEchTS €39,95 pER jAAR LiD WoRDT vAN 
My Renault+, DAN pRofiTEERT U ALTijD vAN DE voLgENDE 
pRiviLègES* Bij UW RENAULT-DEALER, DiE EEN WAARDE 
vERTEgENWooRDigEN vAN TENMiNSTE € 139,95:
•	 APK
•	 Zomercheck
•	 Wintercheck
•	 Vloeistoffen	bijvullen
•	 Lampen	vervangen
•	 Ruitreparatie
•	 Bandreparatie

NATUURLijK pRofiTEERT U ooK vAN DE  
STANDAARD pRiviLègES vAN My RENAULT:
•	 Gratis	standaard	Renault	Route	Service
•	 Gepersonaliseerd	onderhoudsschema
•	 Exclusieve	aanbiedingen	van	Renault
•	 Renault	e-mail	nieuwsbrief
•	 15%	korting	bij	Renault	Erkend	Schadeherstel
•	 Updaten	van	uw	gegevens	incl.	uw	voorkeursdealer

*	Vraag	uw	dealer	naar	al	hun	privilèges	en	de	voorwaarden.

renault
route SerViCe
&
renault
route SerViCe+ 
100% renault, 100% BetrouWBaar

10% KortinG
vooR  My RENAULT+  LEDEN

WiE BETER DAN RENAULT KAN UW RENAULT oNDERhoUDEN



VertrouW Voor 
de Volle 100%
op renault
vooR pRofESSioNEEL oNDERhoUD gAAT U NATUURLijK NAAR 
UW EigEN RENAULT-DEALER. hiER WoRDEN ALLE WERK -
zAAMhEDEN UiTgEvoERD DooR gEKWALificEERD EN gETRAiND 
pERSoNEEL, gEhEEL voLgENS DE RENAULT-vooRSchRifTEN. 
Wij WERKEN MET DUiDELijKE EN SchERpE ALL-iN  pRijzEN, 
zoDAT U pREciES WEET WAAR U AAN ToE BENT.

UW RENAULT-DEALER BiEDT MEER DAN ALLEEN oNDERhoUD vooR 
UW RENAULT. U KUNT ooK Bij oNS TEREchT vooR hET AfSLUiTEN vAN 
RENAULT RoUTE SERvicE, oNzE pEchhULp. TijDENS DE 
fABRiEKSgARANTiE of gARANTiEpLUS KUNT U gRATiS gEBRUiK MAKEN 
vAN DEzE MoBiLiTEiTS gARANTiE, MAAR ooK NA AfLoop hiERvAN KUNT 
U zich UiTgEBREiD vERzEKEREN vAN hULp Bij pEch oNDERWEg iN 
BiNNEN- EN BUiTENLAND. vANAf SLEchTS € 44,95 pER jAAR.

hULpvERLENiNg iN NEDERLAND

Leeftijd 
0  t/m 24 
maanden

Leeftijd
25 t/m 60 
maanden

Leeftijd
61 t/m 120 
maanden

Leeftijd
121 t/m 180 

maanden

Noodreparatie ter plaatse door een Renault-dealer of door RENAULT erkende hulpverlener               

Transport naar dichtsbijzijnde Renault-dealer               

Vervoer van bagage en inzittenden naar een adres in Nederland, afhankelijk van waar het voertuig heen is gebracht             

Maximaal 3 dagen vervangend vervoer (max cat. B)
  

Max. 5 dagen
  

hULpvERLENiNg iN hET BUiTENLAND

Transport naar dichtsbijzijnde professionele door RENAULT erkende hulpdienst     

Vervoer van het voertuig naar Nederland indien niet repareerbaar binnen 2 werkdagen (repatriëring)   

De kosten van openbaar vervoer, van bagage en inzittenden naar de eindbestemming of een adres in Nederland     
Alleen als 

pakket 10-15+ 
gekozen is a: 

€ 10,- 
pER jAAR

Tot 10 dagen vervangend vervoer in het buitenland, als het voertuig niet binnen twee dagen gerepareerd kan worden of 
een redelijk bedrag voor reis- en verblijfkosten. Max. 3 dagen

Alleen als 
pakket 5-10+ 
gekozen is a: 

€ 7,50 
pER jAAR

Vervangende chauffeur als de bestuurder door ziekte of ongeval niet meer kan rijden en er geen inzittende is die het kan 
overnemen

EXTRA pAKKET

Aanhangwagen en Caravanservice: 
tevens het vervoeren van uw aanhanger of caravan bij pech of ongeval.  € 13,95 € 13,95 € 13,95 € 13,95 

RENAULT RoUTE SERvicE RENAULT RoUTE SERvicE+

fabrieks-
garantie /
garantie-

plus

Renault top
occasions

My  
Renault

pakket 
0-2+ 

(exclusief 
aanhangwagen)

pakket 
3-5+ 

(exclusief 
aanhangwagen)

pakket 
5-10 

(exclusief 
aanhangwagen)

pakket 
10-15 

(exclusief 
aanhangwagen)

GratiS GratiS GratiS € 9,95 € 44,95 € 49,95 € 54,95 

pRofESSioNELE hULp
Staat uw auto stil vanwege pech? 
Één telefoontje naar Renault Route 
Service is voldoende. Wij staan 24 uur 
per dag voor u klaar, 7 dagen per week. 
U krijgt direct telefonische 
ondersteuning in het Nederlands. 
De dichtstbijzijnde Renault-dealer of 
professionele hulpverlener komt zo snel 
mogelijk naar u toe om de pech te 
verhelpen. Blijkt reparatie ter plaatse 

niet mogelijk, dan wordt uw auto naar 
een Renault-dealer of Renault Erkend 
Schadebedrijf in de directe omgeving 
gebracht. Gaat het herstel wat langer 
duren, dan regelt Renault Route 
Service+ zonodig een hotelovernachting 
of vervangend vervoer (creditcard 
vereist). Heeft u een elektrische auto en 
is uw batterij leeg, dan wordt u naar een 
oplaadpunt naar keuze gebracht binnen 
een straal van 80 kilometer. 

TijDENS UW fABRiEKSgARANTiE 
of gARANTiEpLUS REgELT 
RENAULT RoUTE SERvicE ALLES
Zolang voor uw auto de Nederlandse 
fabrieksgarantie of GarantiePlus geldt, 
zijn de diensten van Renault Route 
Service vrijwel altijd kosteloos. In de 
garantievoorwaarden leest u meer over 
de mogelijkheden, uitzonderingen en 
voorwaarden van Renault Route Service.

gEEN gARANTiE MEER?  
Toch RENAULT RoUTE SERvicE  
of RENAULT RoUTE SERvicE+
Ook na afloop van de garantieperiode 
kunt u zich verzekeren van 
professionele hulp bij pech onderweg of 
een aanrijding. Bent u lid van My 
Renault, dan bent u ook automatisch 

lid van Renault Route Service. Hiermee 
heeft u recht op hulp ter plaatse in 
Nederland. 

Wilt u zich uitgebreider verzekeren, 
ook in het buitenland, dan kunt u 
kiezen voor Renault Route Service+. 
Vanaf slechts €44,95 per jaar bent u al 
verzekerd van dezelfde professionele 
hulp, echter in binnen- én buitenland. 
Bovendien bieden wij nog veel meer 
services waardoor u uw huidige pech hulp 
(als u die al heeft) gerust kunt opzeggen. 
In onderstaand schema is in het kort 
samengevat op welke diensten u kunt 
terugvallen als u onverhoopt pech krijgt.

ZorGelooS onderWeG

ZorGelooS onderWeG

in heel europa

€44,95

pER jAAR!
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10% KortinG
vooR  My RENAULT+  LEDEN

10% KortinG
vooR  My RENAULT+  LEDEN


