Voorwaarden Bochane Privilege pas
pas
•
•
•

De Bochane Privilege pas is vanaf de afsluitdatum 1 jaar geldig zoals vermeld in de bevestigingsbrief.
Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van het dienstenpakket na betaling van het geldende tarief. Dit kan ook
vanaf het moment van betalen ondanks dat de pas nog niet verzonden is.
Van de service van de Bochane Privilege pas kunt u gebruik maken bij alle Bochane autobedrijven, ongeacht het merk.
De volgende diensten binnen de Bochane Privilege pas zijn kosteloos:
•
APK (inclusief 4 gas test of roetmeting en afmeldkosten)
•
Bandreparatie(5)
•
Het vervangen van defecte lampen aan de buitenzijde(3)
•
Mobiliteitsservice(1)
•
Ster-reparatie voorruit(4)
•
Het bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof, ruitensproeier vloeistof(2)
•
1 x per jaar een winterinspectie
•
1 x per jaar een zomerinspectie
•
€ 10,- korting op de dagprijs van vervangend vervoer (klasse A-B)
•
10% korting op autoverhuur bij Bochane Autoverhuur
(1-5)

1.

Zie onderstaande aanvullende voorwaarden
Mobiliteitsservice
•
Voor Renault belt u binnen Nederland 0800-0303, in het buitenland 0031-206535100
•
Voor Dacia belt u binnen Nederland 0900-9998700, in het buitenland 0031-205929733
•
Voor Nissan
Nissan belt u binnen Nederland 0800-0231513, in het buitenland 0031-205162026
o
Zie bochane.nl/nissan/onderhoud/nissan-hulp-onderweg/ voor de voorwaarden
•
Voor overige
overige merken is er geen mobiliteitsservice beschikbaar

2.

Het bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof, ruitensproeier vloeistof:
•
Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen van de genoemde vloeistoffen. Hogere vloeistofniveaus of het
vullen van externe flessen etc. zijn niet gedekt.
•
Indien tijdens onderhoud volgens het onderhoudsschema vloeistoffen vervangen dienen te worden, dan is het
bijvullen van die betreffende vloeistoffen niet gedekt.

3.

Het vervangen van defecte lampen aan de buitenzijde:
•
Xenon- en Ledverlichting zijn uitgesloten.
•
Het betreft alleen de vervanging van defecte lampen, dus preventieve vervanging is uitgesloten.
•
Bij vervanging wordt gebruik gemaakt van standaard lampen. Het gebruik van andere types zoals Longlife of Blue
Vision etc. vallen niet onder de Bochane Privilege pas.

2. en 3. Indien een laag vloeistofniveau of defecte verlichting een gevolg is van een technisch defect:
•
Het bijvullen en/of de vervanging valt, zolang het defect aanwezig is, niet onder de Bochane Privilege pas.
•
Na verhelpen van een defect is het bijvullen/vervanging automatisch weer opgenomen voor zover dit
niet bij de reparatie hoort.
•
De geldigheidsduur van de Bochane Privilege pas blijft ongewijzigd.
4.

Ster-reparatie voorruit:
•
Een ster-reparatie wordt gratis uitgevoerd ongeacht of de auto voor glas is verzekerd
•
Alle wel verzekerde ster-reparaties worden ingediend bij de verzekeringsmaatschappij waarbij de auto is verzekerd.
•
Een gratis ster-reparatie valt alleen onder de Bochane Privilege pas indien bij het aanbieden van de auto de groene
kaart wordt overlegd, dus ook indien de auto niet voor glas is verzekerd.

5.

Bandreparatie:
•
Herstel door middel van een reparatieplug van buitenaf is gedekt. Alle andere reparatiemethoden vallen niet onder
de Bochane Privilege pas.
•
Een reparatie d.m.v. een reparatieplug van buitenaf zal en kan alleen worden uitgevoerd indien dat mogelijk is.
Indien niet mogelijk of bij twijfel zal een alternatieve reparatie worden voorgesteld. Deze alternatieven vallen niet
onder de Bochane Privilege pas.

•

De Bochane Privilege pas is geregistreerd per klant en per auto en is niet overdraagbaar. Er bestaat geen mogelijkheid van
restitutie en is niet inwisselbaar tegen kontanten.
Ook voor automerken die niet door Bochane worden gevoerd en/of niet door de Bochane zijn verkocht, kan een Bochane
Privilege pas worden aangevraagd.
Bij verlies kan kosteloos een nieuwe pas worden aangevraagd d.m.v. het invullen van een aanvraagkaart, via
www.bochane.nl/privilege-pas of via bpp@bochanegroep.nl
De standaard BOVAG leveringsvoorwaarden particulier dan wel zakelijk zijn van toepassing
Wijzigingen voorbehouden.
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