Servicecontracten
Meer informatie nodig? Uw Erkend Verkooppunt beschikt
over gedetailleerde informatie om u te adviseren bij de keuze
van het servicecontract dat het beste op uw behoeften is
afgestemd.
U kunt ons contacteren in heel Europa, 24uur/24 en 7dagen/7
via een van de onderstaande gratis telefoonnummers:

0800 55 111
www.fiat.be

00 800 55 666

www.alfaromeo.be

0800 55 333
www.lancia.be

080055777

www.abarth.be

0800 55 888

www.jeep.be

EASY Pack &
PREMIUM Pack

EASY PACK

PREMIUM PACK

In het Easy Pack is alle periodiek onderhoud* voorzien om uw
wagen optimaal te laten functioneren voor de komende jaren.
Dankzij een voordelig tarief en een verlenging van de wegbijstand tijdens de duur van het contract, biedt het Easy Pack
U een prijsgunstig en transparant onderhoudspakket aan, op
maat gesneden voor uw wagen.
De voordelen van het Easy Pack:
• Interessante kortingen op onderdelen en olie.
• Een verlenging van de wegbijstand in heel Europa (vanaf
het 3de jaar).
•O
 nderhoud uitgevoerd door de beste monteurs die
voortdurend getraind en ondersteund worden door de
invoerder.

Met het Premium Pack kunt u, naast het periodieke onderhoud* en de verlengde Europese wegbijstand, ook variabele
kosten verbonden aan slijtage van uw voertuig voorzien.
Voorbeelden: remmen en koppeling. Het Premium Pack dekt
ook onvoorziene mechanische en elektronische defecten, na
het verstrijken van de fabriekswaarborg, gedurende de duur
van het contract.
Zo kunt u met het Premium Pack jarenlang zonder onverwachte
kosten van uw wagen genieten.
Op basis van uw jaarlijkse rijpatroon, kunt u samen met uw dealer
de juiste keuze maken uit verschillende looptijden en afstanden.
Er bestaat reeds een Premium Pack voor 3 jaar of 30.000 km. De
maximale looptijd bedraagt 7 jaar of 200.000 km.

•M
 aximale veiligheid door bij onderhoud enkel originele
onderdelen te gebruiken.

Periodiek onderhoud
EU wegbijstandsverlenging
Garantieuitbreiding*
Onderdelen onderhevig aan slijtage**

•D
 iagnose van uw wagen met apparatuur erkend door Fiat
Group Automobiles.
•G
 ebruik van kwaliteitsmotorolie afgestemd op uw wagen.

Maak uw keuze uit een Pack 2, 3, 4 of 5:
Pack 2: 2 maal periodiek onderhoud* + 2 jaar extra
wegbijstand (4 jaar wegbijstand totaal)

*

**

Easy Pack



Premium Pack





 ekking van kosten als gevolg van mechanische of elektronische defecten na
D
afloop van de fabrieksgarantie van 2 jaar.
Remblokjes/remschoenen, remschijven/remtrommels, schokbrekers, ruitenwissers, koppeling, lampen.

Voordelen Easy Pack en Premium Pack:

Pack 3: 3 maal periodiek onderhoud* + 3 jaar extra
wegbijstand (5 jaar wegbijstand totaal)

• Vaste en competitieve prijs voor onderhoud.

Pack 4: 4 maal periodiek onderhoud* + 4 jaar extra
wegbijstand (6 jaar wegbijstand totaal)

• Verlenging van de wegbijstand in heel Europa na de
fabriekswaarborg.

Pack 5: 5 maal periodiek onderhoud* + 5 jaar extra
wegbijstand (7 jaar wegbijstand totaal)

• In geval u uw wagen verkoopt, dan zijn zowel het Easy
als het Premium Pack overdraagbaar op de nieuwe eigenaar, hetgeen een meerwaarde betekent bij de verkoop.

• Transparante kosten voor de komende jaren.

• Gemoedsrust: financieringsmogelijkheden met een
vooraf bepaalde vaste maandelijkse kost.
Kom langs bij uw dichtstbijzijnde dealer, hij kan u helpen bij het kiezen van het servicecontract dat het beste aansluit bij uw profiel.
Vergeet onze financieringsmogelijkheden niet: al onze Servicecontracten kunnen worden geïntegreerd in de financiering van uw
wagen of kunnen individueel gefinancierd worden (voor bedragen boven € 500).
*

Voor de details van periodiek onderhoud verwijzen wij u naar het onderhoudsboekje. Het is belangrijk dat u het onderhoud, zoals beschreven in het onderhoudsboekje, nauwlettend opvolgt.

