
OOK 10% KORTING 
OP RENAULT 
ROUTE SERVICE+?
Word nu lid van MY Renault+!

Als lid van MY Renault+ ontvang je standaard  
10% korting op Renault Route Service+. 
Daarnaast profiteer je van veel meer 
voordelen, zoals gratis APK en een gratis 
Zomer- en Wintercheck. Vraag je dealer naar 
de privileges en de voorwaarden.

complete pechhulp in Nederland en Europa

Binnen Nederland:
0800-0303
Vanuit het buitenland:
 +31 20 653 51 00

DAG EN 
NACHT 
BEREIKBAAR

10% korting voor 
MY Renault+ leden

meer informatie op renaultfinance.nl of bel gratis 0800-0303.
onderdeelnummer 77 11 203 118. oktober 2021.

Renault Route Service+ wordt je aangeboden door Europe Assistance, waarbij Renault Financial 
Services optreedt als bemiddelaar. (prijs)wijzigingen en drukfouten voorbehouden. de extra 
pakketten zijn alleen af te sluiten i.c.m. het basispakket. het pakket Aanhangwagen- & 
Caravan-service is alleen af te sluiten i.c.m. het Buitenland Plus-pakket. 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 renaultfinance.nl.

RENAULT
ROUTE
SERVICE+
100% Renault, 100% betrouwbaar

renaultfinance.nl
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Renault Route Service+ verzekering

Pakket 1 
(exclusief  

aanhangwagen)

Pakket 2 
(exclusief  

aanhangwagen))

Pakket 3 
(exclusief  

aanhangwagen)

Pakket 4 
(exclusief  

aanhangwagen)

Pakket 5 
(exclusief  

aanhangwagen)

Leeftijd 
0 t/m 24 

maanden

Leeftijd 
25 t/m 60 

maanden

Leeftijd 
61 t/m 120

 maanden

Leeftijd 
121 t/m 180 
maanden

Leeftijd 
181 t/m 240 
maanden

Aanhangwagen- & Caravanservice: tevens het vervoeren van je aanhanger of caravan bij pech of ongeval.

Extra pakket

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

Transport naar dichtstbijzijnde professionele door Renault erkende hulpdienst.

Vervoer van het voertuig naar Nederland indien niet repareerbaar binnen 2 werkdagen.

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

Tot 10 dagen vervangend vervoer in het buitenland als het voertuig niet binnen 2 dagen gerepareerd kan worden, of een redelijk bedrag voor reis- en verblijfkosten.  
Vervangend vervoer maximaal categorie B.

Vervangende chauffeur als de bestuurder door ziekte of ongeval (losstaand van een ongeval met de auto) niet meer kan rijden en er geen inzittende is die het kan overnemen.

Hulpverlening in buitenland

Buitenland Plus

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

Transport naar dichtstbijzijnde 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 (maximaal categorie B).

Hulpverlening in Nederland

op deze verzekering zijn de voorwaarden van Renault Route Service+ van toepas-
sing. de Buitenland Plus-pakketten kunnen niet los afgesloten worden. 
•• standaarddekking Renault Route Service
•• standaarddekking binnen fabrieksgarantie

prijzen zijn inclusief assurantiebelasting en gebaseerd op een looptijd van 1 jaar.  
bij vervangend vervoer is een creditcard noodzakelijk.

Neem contact op met je dealer voor de juiste prijzen voor jouw Renault.

Alleen als
toevoeging op 

pakket 5 Alleen als
toevoeging op 

pakket 4 Alleen als 
toevoeging op

pakket 3  

Tijdens de fabrieksgarantie heb je recht op 
Renault Route Service, mobiliteitsgarantie 
van Renault. Deze kan je uitbreiden met 
Renault Route Service+.  
Ná de fabrieksgarantie is Renault Route 
Service+ je complete pechhulpverzekering.

In het schema staat een overzicht van de dekking 
en prijzen.

Renault Route Service+ sluit je tijdens een 
werkplaatsbezoek af bij je Renault-dealer.  

RENAULT
ROUTE
SERVICE+

010160-00 DTPN15105748CC R RES Folder Okt 2021_v2.indd   4-6010160-00 DTPN15105748CC R RES Folder Okt 2021_v2.indd   4-6 13-10-21   11:0913-10-21   11:09


