WIE HET HELE JAAR METERS MAAKT
VERDIENT DE BESTE SERVICE

APK + HULP BIJ PECH ONDERWEG VOOR € 59,50

APK + HULP BIJ PECH ONDERWEG
Werknemers zijn belangrijk voor het bedrijf. Vooral degene die de meeste meters maakt: uw Fiat-bedrijfswagen.
Het is dan ook van belang dat uw bedrijfswagen de beste service krijgt. Bij ons krijgt u bij de APK-keuring de Fiat
Pro Pas waarmee u recht heeft op een jaar hulp bij pech onderweg in heel Europa. En dat voor € 59,50 (exclusief
btw en afmeldkosten). Maak dus snel een afspraak en u weet zeker dat uw bedrijfswagen blijft presteren.

ONZE APK-KEURING

De Algemene Periodieke Keuring (APK) is een, in Europa wettelijk verplichte, keuring om de verkeersveiligheid te
bevorderen en het milieu te beschermen. Of en hoe vaak uw bedrijfswagen gekeurd moet worden, is afhankelijk
van de leeftijd en het soort brandstof. Kiest u voor een keuring bij de Fiat Professional dealer, dan weet u
zeker dat deze vakkundig wordt uitgevoerd. Onze speciaal opgeleide en gekwalificeerde monteurs kennen uw
bedrijfswagen tenslotte als geen ander.
Onze APK-voordelen op een rij
• Inclusief hulp bij pech onderweg in heel Europa.
• Voor de APK-controle wordt uitsluitend gebruikgemaakt van de
modernste meetapparatuur.
• Indien uw auto ook aan onderhoud toe is, is de APK-keuring zelfs gratis*
en krijgt u de Fiat Pro Pas er eveneens gratis bij.
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*U betaalt alleen de wettelijke afmeldkosten. De APK-keuring is niet gratis als er alleen een oliewissel gedaan moet worden.
U betaalt dan € 59,50 voor de APK-keuring, inclusief een jaar hulp bij pech onderweg.

>
DEALER

FIAT PRO PAS – HULP BIJ PECH ONDERWEG IN HEEL EUROPA
Als u onverhoopt met pech langs de weg staat, wilt u maar één ding: zo snel mogelijk geholpen worden.
Met de Fiat Pro Pas bent u verzekerd van snelle en vakkundige hulp bij pech onderweg; dag en nacht, zeven
dagen per week in heel Europa.
Mobiele werkplaats
Bij pech onderweg komt een monteur het voertuig ter plaatse repareren.
Wegslepen
Als uw auto niet langs de weg kan worden gerepareerd, brengen wij deze naar het dichtstbijzijnde erkend Fiat Professional Servicepunt.
Vervangend vervoer
Maximaal vier werkdagen – plus eventueel tussenliggend weekend of feestdagen – vervangend vervoer.
Reiskosten
Vergoeding van taxikosten om naar een treinstation of autoverhuurbedrijf te gaan.
Terugreis of doorreis van passagiers
Vergoeding van trein- of vliegreis bij stranding van het voertuig op meer dan 50 kilometer van de woonplaats.
Hotelkosten
Vergoeding van hotel-/overnachtingskosten als u strandt op meer dan 50 kilometer van huis.
Ophalen gerepareerde auto
Vergoeding van de kosten om uw gerepareerde auto op te halen meer dan 50 kilometer van huis.
Repatriëring van de niet-gerepareerde auto
Terugbrengen van uw auto uit het buitenland als hij niet binnen vijf dagen gemaakt kan worden.
Aanhanger is inbegrepen
Bij pech met uw bedrijfswagen nemen we ook uw aanhanger mee.

De Fiat Pro Pas is ook geldig bij een lege accu, lekke band, verlies van uw sleutel of bij een lege brandstoftank.

MEER INFORMATIE

Bij een APK-keuring krijgt u direct de Fiat Pro Pas mee. Mocht uw auto nog niet toe zijn aan een APK, maar u wilt
wel een Fiat Pro Pas afsluiten, dan kan dat natuurlijk. U kunt dan later op vertoon van uw pas aanspraak maken
op de APK-keuring.
Kijk voor de volledige voorwaarden en meer informatie op www.fiatprofessional.nl/fiatpropas
of vraag uw Fiat Professional-dealer.

Bij pech onderweg belt u 00 800 342 800 00. U kunt ook gebruikmaken van de gele palen langs de weg.

De Fiat Pro Pas is een dienst van Mopar Vehicle Protection.
Dit label garandeert dat alle werkzaamheden aan uw auto worden uitgevoerd met originele onderdelen door speciaal getrainde en gekwalificeerde monteurs.
Fiat Chrysler Automobiles Netherlands B.V. april 2016. Drukfouten voorbehouden.

