VOLVO ASSISTANCE +
Genie t van uw reis wat er o ok geb eur t

U HEBT EEN ONGEVAL OF PECH
WAARDOOR UW WAGEN GEÏMMOBILISEERD IS?
1

Zet uw wagen zo veilig mogelijk aan de kant. Doe uw fluohesje

U W C H A S S I S N U M M E R ( V I N)

aan en plaats een waarschuwingsdriehoek achter uw wagen
indien die een obstakel vormt voor andere weggebruikers
U W N U M M E R P L A AT
2

Houd alvast de volgende gegevens bij de hand:
- het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
- de gegevens op de rechterkant van deze pagina

M O D E L JA A R , M O D E L & T Y P E VA N U W WAG E N

- de locatie van uw wagen (raadpleeg eventueel uw gps
in de wagen of op uw smartphone)

3

DRUK OP DE SOS-KNOP BIJ EEN ONGEVAL OF
GEBRUIK DE ON CALL-KNOP IN GEVAL VAN PANNE.
Is uw wagen niet uitgerust met een On Call-knop,
contacteer Volvo Assistance dan telefonisch.

U W P E C H B I J S TA N D S F O R M U L E

VOLVO ASSISTANCE +
3 jaar geldig vanaf 1 e inschrijvingsdatum

BEL GRATIS 0800 15 475 (binnen België)
OF 8002 86 37 (in het Groothertogdom Luxemburg)
+32 2 773 6112 (betalend nummer vanuit andere landen)

D AT U M

/

TIP: Sla deze telefoonnummers op in uw smartphone,
zo hebt u ze altijd bij de hand.

U W VO LVO - V E R D E L E R :
4

Vraag uw passagiers ook hun fluohesjes aan te trekken,
verlaat de wagen en wacht op een veilige plaats.
Een pechverhelper komt zo snel mogelijk ter plaatse.
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WAAR U OOK GAAT, EN WAT U ONDERWEG OOK OVERKOMT,
U KUNT REKENEN OP DE BIJSTAND VAN VOLVO ASSISTANCE
OF VOLVO ASSISTANCE+.
Nadat u Volvo Assistance contacteert, komt een pechverhelper zo snel
mogelijk ter plaatse en wordt een eerste diagnose gesteld om de panne
aan uw wagen in te schatten.
¡ Als het probleem aan uw wagen ter plaatse opgelost kan worden,
kunt u naderhand uw reis verderzetten.
¡ Wanneer dit niet het geval is, moet uw wagen weggesleept worden.
■ U bevindt zich in België of het Groothertogdom Luxemburg.............................pagina 10
■ U bent in het buitenland, op weg naar uw bestemming of ter plaatse..............pagina 11
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VOLVO ASSISTANCE
HELPT U ONDERWEG UIT DE NOOD
Waar u ook gaat, en wat u onderweg ook overkomt, bij technische defecten of onvoorziene moeilijkheden aan uw wagen
kunt u dag en nacht rekenen op de bijstand van Volvo Assistance. Volvo Assistance biedt pechverhelping bij panne of
ongeval, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, waar u ook bent − onderweg in eigen land1, elders in West-Europa of zelfs
thuis1. Of u nu uw sleutels verliest, een lekke band krijgt, met een lege batterij op uw oprit staat of plots zonder brandstof
valt, contacteer ons en onze bijstandsverleners stellen alles in het werk om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen.

WIE EN WAT DEKT
VOLVO ASSISTANCE?
Volvo Assistance of Volvo
Assistance+ dekt de wagen,
de bestuurder en maximaal
4 passagiers (in een Volvo XC90:
de bestuurder en maximaal
6 passagiers). Wanneer de panne
aan uw wagen niet meteen kan
worden hersteld, en uw wagen
weggesleept en/of gerepatriëerd
moet worden, zal ook een eventuele
aanhangwagen of caravan mee
worden weggesleept en/of
gerepatriëerd.

WANNEER GENIET IK VAN VOLVO ASSISTANCE
OF VOLVO ASSISTANCE+ ?
Volvo Assistance+ biedt u pechverhelping gedurende de eerste 3 jaar
na de aankoop en inschrijving in België of het Groothertogdom Luxemburg
van uw nieuwe Volvo (modeljaar 2019 of recenter)2.
Is uw wagen ouder dan 2 jaar, dan wordt de basisformule Volvo Assistance
bij elk onderhoud3 in een erkende Volvo-werkplaats gratis met één jaar
verlengd2 , vandaar Service Activated Volvo Assistance, of kortweg SAVA.

Bijvoorbeeld:
een wagen van 27 maanden oud (2 jaar en 3 maanden) komt op onderhoud en
geniet daardoor vanaf de datum van het onderhoud van één jaar gratis Volvo
Assistance, dus tot die wagen 39 maanden oud (3 jaar en 3 maanden) is.
De sticker op pagina 2 identificeert de pechbijstandsformule waarvan u geniet.
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DE PLUS VAN
VOLVO ASSISTANCE+
Verkiest u extra flexibiliteit en een gegarandeerde mobiliteit bij panne of ongeval? Volvo Assistance+ is onze
optionele unieke bijstandsformule die u nog meer comfort garandeert wanneer u onze pechbijstand moet inroepen.
Zo beschikt u langer over uw vervangwagen, kunt u binnen een groter bereik kiezen naar welke Volvo-werkplaats uw
wagen wordt weggesleept, geniet u een hogere tegemoetkoming in eventuele hotelkosten en tal van andere voordelen
die het mogelijk maken uw weg zo snel mogelijk verder te zetten.

Nieuwe wagens genieten vanaf modeljaar 2019 automatisch2 van de
bijstandsformule Volvo Assistance+, en dit gedurende de eerste 3 jaar na
aankoop en inschrijving in België of het Groothertogdom Luxemburg.
Daarna wordt de basisformule Volvo Assistance bij elk onderhoud3
in een erkende Volvo-werkplaats gratis met één jaar verlengd2 ,
vandaar Service Activated Volvo Assistance, of kortweg SAVA.

1

België of Groothertogdom Luxemburg

2

Volvo behoudt zich het recht voor dit aanbod te allen tijde in te trekken, en dit zonder enige verdere verplichting.

3

Officieel onderhoud volgens de Volvo-voorschriften, bij een erkende Volvo-verdeler of Volvo-werkplaats
in België of het Groothertogdom Luxemburg.
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WANNEER KUNT U EEN BEROEP DOEN
OP PECHBIJSTAND VIA VOLVO ASSISTANCE
OF VOLVO ASSISTANCE+ ?
U kunt pechverhelping via Volvo Assistance of Volvo Assistance+ inroepen als uw wagen geïmmobiliseerd is,
wat wil zeggen dat uw wagen niet meer kan rijden of dat u uzelf of uw wagen in gevaar zou brengen als u toch
verder zou rijden.
In welke situaties kunt u Volvo Assistance contacteren?

¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

wanneer uw wagen na een verkeersongeval niet verder kan rijden
bij mechanische, technische of elektrische panne
wanneer de batterij van uw wagen leeg is
bij bandenpech (lekke of platte band)
bij brandstofproblemen (lege brandstoftank, verkeerde of verontreinigde brandstof)
bij problemen met sleutel en sloten (u heeft zich buitengesloten uit uw wagen, uw sleutel is verloren of defect)
bij poging tot diefstal of vandalisme waardoor de wagen immobiel is geworden
wanneer uw wagen gestolen werd
bij brand aan/in uw wagen

CONTACTEER VOLVO ASSISTANCE ZO SNEL MOGELIJK EN ZEKER BINNEN DE 24 UUR
NA HET ONGEVAL OF HET ONTSTAAN VAN DE PANNE.
HOE U DAT DOET, LEEST U OP DE VOLGENDE PAGINA.
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HOE VOLVO ASSISTANCE CONTACTEREN?
Het stappenplan hieronder helpt u na een ongeval of panne bij het contacteren van Volvo Assistance.
Laat bij een ongeval de veiligheid van alle betrokkenen steeds uw belangrijkste bekommernis zijn.
Probeer daarom kalm te blijven en beveilig de situatie.
1

Parkeer uw wagen op een zo veilig mogelijke
plaats. Doe uw fluohesje aan en plaats een
waarschuwingsdriehoek indien uw wagen een
obstakel vormt voor andere weggebruikers.

2

Op pagina 2 van deze brochure vindt u de nodige
gegevens over uw wagen en staat ook vermeld of u
geniet van Volvo Assistance of Volvo Assistance+.
Houd daarnaast ook volgende gegevens bij de hand:
• het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent
• de gegevens op pagina 2 van deze brochure
• de locatie van uw wagen (raadpleeg eventueel uw gps

4

Vraag uw passagiers ook hun fluohesjes aan te
trekken, verlaat de wagen en wacht op een veilige
plaats. Het veiligst wacht u achter de vangrails en/of
in de berm, blijf zeker niet in uw wagen zitten en blijf
ook niet op de pechstrook staan.

5

Een pechverhelper komt zo snel mogelijk ter
plaatse. Drukte, locatie, tijdstip, weersomstandigheden... hebben vanzelfsprekend invloed op
deze responstijd.
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De pechverhelpingsdienst kan de schade of het
probleem aan uw wagen ter plaatse herstellen
en u kunt naderhand uw reis verderzetten.
Uw bijstandsverlening is hiermee volledig afgehandeld
en wij wensen u nog een prettige vervolg van uw reis.
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Als de pechverhelpingsdienst de schade of het
probleem niet ter plaatse kan verhelpen,
moet uw wagen weggesleept worden.

!

Op de volgende pagina's wordt uitgelegd op welke
bijstand u recht hebt dankzij uw pechbijstandsverzekering, afhankelijk van uw situatie en locatie.

in de wagen of op uw smartphone)

3

Contacteer Volvo Assistance
DRUK OP DE SOS-KNOP BIJ EEN ONGEVAL
OF GEBRUIK DE ON CALL-KNOP
IN GEVAL VAN PANNE.
Is uw wagen niet uitgerust met
een On Call-knop, contacteer
Volvo Assistance dan telefonisch.
BEL GRATIS 0800 15 475 (binnen België)
OF 8002 86 37 (in het Groothertogdom Luxemburg)

+32 2 773 6112 (betalend nummer vanuit andere landen)
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UW WAGEN MOET WEGGESLEEPT WORDEN,
WAT NU?
Uw wagen is geïmmobiliseerd en kan niet ter plaatse door de pechverhelpingsdienst hersteld worden.
Afhankelijk van uw locatie en in welke fase van uw reis u pechverhelping moet inroepen,
onderscheiden we 3 verschillende situaties met specifieke tegemoetkomingen.

SITUATIE
1

U bevindt zich
IN BELGIË OF HET
GROOTHERTOGDOM
LUXEMBURG.
Lees verder op pagina 10.

2

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE+

Uw wagen wordt binnen een
afstand van 80 km naar de
Volvo-werkplaats van uw
keuze in België of het
Groothertogdom Luxemburg
gesleept.

Binnen België en Luxemburg, of wanneer
u zich maximaal 30 km voorbij de
BeLux-buitengrenzen bevindt, wordt uw
wagen naar de Volvo-werkplaats van uw
keuze in België of het Groothertogdom
Luxemburg gesleept.

U bent IN HET BUITENLAND,
OP WEG NAAR UW
BESTEMMING OF
TER PLAATSE.
Lees verder op pagina 11.

3

VOLVO ASSISTANCE

U bent IN HET BUITENLAND,
OP TERUGWEG NAAR HUIS.
Lees verder op pagina 15.

Uw wagen wordt naar de
dichtstbijzijnde Volvowerkplaats gesleept.

Wanneer u zich maximaal 30 km voorbij
de BeLux-buitengrenzen bevindt,
wordt uw wagen naar de Volvowerkplaats van uw keuze in België
of het Groothertogdom
Luxemburg gesleept.
Wanneer u zich meer dan 30 km voorbij
de BeLux-buitengrenzen bevindt,
wordt uw wagen naar de dichtstbijzijnde
Volvo-werkplaats gesleept.
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SITUATIE 1
U BEVINDT ZICH IN BELGIË OF HET
GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Als uw wagen geïmmobiliseerd is en weggesleept moet worden, geeft uw bijstandsverzekering u recht op onderstaande
tegemoetkomingen.

VOLVO ASSISTANCE

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

Bij panne en motorpech beschikt u tot 3 werkdagen
over een vervangwagen van dezelfde categorie
als uw eigen wagen.

Bij een ongeval, pech of vandalisme beschikt u
tot 5 werkdagen over een vervangwagen van
dezelfde categorie als uw eigen wagen.

Bij een ongeval of vandalisme beschikt u 1 dag
over een vervangwagen van dezelfde categorie als
uw eigen wagen.

Wanneer mogelijk wordt u een Volvo ter
beschikking gesteld.

OPHALEN EN INLEVEREN VAN DE VERVANGWAGEN
VOLGENS HET 'PICK UP & DELIVERY'-PRINCIPE
Als uw wagen binnen België of het Groothertogdom Luxemburg weggesleept moet worden, verzorgt of regelt
de sleepdienst uw transport naar het verhuurkantoor van de vervangwagen waarover u kunt beschikken.
Wanneer uw wagen hersteld is of de gebruikstermijn van uw vervangwagen afloopt, brengt u de vervangwagen
terug naar de Volvo-werkplaats die de herstelling aan uw wagen uitvoerde. Volvo Assistance zorgt er dan voor
dat de vervangwagen opgehaald en naar het verhuurbedrijf teruggebracht wordt.
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SITUATIE 2
U BENT IN HET BUITENLAND, OP WEG
NAAR UW BESTEMMING OF TER PLAATSE
Als uw wagen geïmmobiliseerd is en weggesleept moet worden ten gevolge van een panne, zal de Volvo-werkplaats
een diagnose stellen. Afhankelijk of het een kleine of een grote panne betreft, geeft uw bijstandsverzekering u recht
op verschillende tegemoetkomingen.

VOLVO ASSISTANCE

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

DIAGNOSE

DIAGNOSE

U wacht op de diagnose. Binnen de 4 werkuren
wordt duidelijk of het een kleine of grote panne betreft
en op welke tegemoetkomingen u recht hebt.

U hoeft niet te wachten op de diagnose en
mag uw reis meteen verderzetten.

ONGEVAL, DIEFSTAL OF VANDALISME?

ONGEVAL, DIEFSTAL OF VANDALISME?

Bij ongeval, diefstal of vandalisme is er slechts
een dekking voorzien door Volvo Assistance van 1 dag.
Contacteer uw verzekeringsmaatschappij voor
uw voorwaarden en tegemoetkomingen.

Bij ongeval, diefstal of vandalisme gelden
dezelfde tegemoetkomingen als bij een panne.

KLEINE PANNE OF GROTE PANNE?
Wanneer uw Volvo binnen 3 werkdagen hersteld kan worden, wordt dit als een kleine panne beschouwd
die ter plaatse zal hersteld worden. Wanneer het langer dan 3 werkdagen duurt om uw Volvo te herstellen,
spreken we over een grote panne.
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verder reizen
herstelling ter plaatse

KLEINE PANNE

SITUATIE 2
U BENT IN HET BUITENLAND, OP WEG NAAR
UW BESTEMMING OF TER PLAATSE (vervolg)
VOLVO ASSISTANCE

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

U zet uw reis verder.
■ U kunt tot 3 werkdagen over een
vervangwagen beschikken. Als u langer
dan 3 werkdagen over de vervangwagen wilt
beschikken, kunt u deze termijn op eigen
kosten verlengen.

U zet uw reis verder.
■ U kunt hiervoor tot 10 werkdagen over een
vervangwagen beschikken. Als u langer dan
10 werkdagen over de vervangwagen wilt
beschikken, kunt u deze termijn op eigen
kosten verlengen.

OF

OF

Kiest u ervoor uw reis pas verder te zetten
nadat uw wagen is hersteld?
■ U kunt in afwachting van de herstelling
tot 4 nachten op hotel overnachten.
U krijgt hiervoor een vergoeding van maximaal
€ 100 per passagier per nacht.
■ Daarbovenop beschikt u tijdens de duur
van de herstelling eveneens over een
vervangwagen, en dit met een maximum
van 3 werkdagen.

Kiest u ervoor uw reis pas verder te zetten
nadat uw wagen is hersteld?
■ U kunt in afwachting van de herstelling ter
plaatse tot 5 nachten op hotel overnachten.
U krijgt hiervoor een vergoeding van
maximaal € 200 per passagier per nacht.
■ Daarbovenop beschikt u tijdens de duur
van de herstelling eveneens over een
vervangwagen, en dit met een maximum
van 10 werkdagen.

Bij een kleine panne wordt een repatriëring van uw wagen niet gedekt door Volvo Assistance.
Wanneer u beslist uw wagen op eigen kosten te laten repatriëren, kunnen wij dit vanzelfsprekend voor u regelen.
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verder reizen
herstelling ter plaatse

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

U zet uw reis verder onder dezelfde voorwaarden
als bij een kleine panne (zie pagina 12, voorwaarden
Volvo Assistance).

U zet uw reis verder onder dezelfde voorwaarden
als bij een kleine panne (zie pagina 12,
voorwaarden Volvo Assistance+).

OF

OF

Wanneer u ervoor kiest uw reis pas verder te zetten
nadat uw wagen is hersteld, gelden dezelfde
voorwaarden als bij een kleine panne (zie pagina 12,
voorwaarden Volvo Assistance).

Wanneer u ervoor kiest uw reis pas verder te
zetten nadat uw wagen is hersteld, gelden
dezelfde voorwaarden als bij een kleine panne
(zie pagina 12, voorwaarden Volvo Assistance+).
Bovendien geniet u tot € 250 tussenkomst in
uw lokale onkosten (restaurant, pretpark,
museum, extra dagen vervangwagen …),
hou dus zeker al uw betalingsbewijsjes bij.

OF

repatriëring

GROTE PANNE

VOLVO ASSISTANCE

U kiest ervoor uw wagen te laten repatriëren
voor rekening van Volvo Assistance.
■ Uw wagen wordt met een internationaal
transport naar de
■ Volvo-werkplaats van uw keuze in België of
het Groothertogdom Luxemburg gebracht.
■ U en uw passagiers keren naar huis terug
per taxi, met een internationale
vervangwagen, de trein of met het vliegtuig
(voorwaarden zie pagina's 20 en 21).

Wanneer blijkt dat uw wagen niet ter plaatse
kan hersteld worden, behoudt u het recht
op repatriëring van uw wagen en alle
inzittenden voor rekening van Volvo
Assistance (zie linkerkolom).
Eenmaal thuis kunt u tot 5 werkdagen
over een vervangwagen beschikken.

Bij repatriëring vervalt het recht op hotel en
vervangwagen, eventuele hotelovernachting(en)
en vervangwagen zijn voor eigen rekening.

Bij repatriëring vervalt de vergoeding voor
lokale onkosten.
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SITUATIE 3
U BENT IN HET BUITENLAND,
OP TERUGWEG NAAR HUIS
Als uw wagen geïmmobiliseerd is en weggesleept moet worden, zal de Volvo-werkplaats een diagnose
stellen van de panne. Afhankelijk of het een kleine of een grote panne betreft, geeft uw bijstandsverzekering
u recht op verschillende tegemoetkomingen.

VOLVO ASSISTANCE

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

DIAGNOSE

DIAGNOSE

U wacht op de diagnose. Binnen de 4 werkuren
wordt duidelijk of het een kleine of grote panne
betreft en op welke tegemoetkomingen u recht hebt.

U hoeft niet te wachten op de diagnose
en mag uw reis meteen verderzetten.

ONGEVAL, DIEFSTAL OF VANDALISME?

ONGEVAL, DIEFSTAL OF VANDALISME?

Bij ongeval, diefstal of vandalisme is er slechts
een dekking voorzien door Volvo Assistance van 1 dag.
Contacteer uw verzekeringsmaatschappij voor
uw voorwaarden en tegemoetkomingen.

Bij ongeval, diefstal of vandalisme gelden
dezelfde tegemoetkomingen als bij een panne.

KLEINE PANNE OF GROTE PANNE?

KLEINE PANNE OF GROTE PANNE?

Wanneer uw Volvo binnen 3 werkdagen hersteld
kan worden, wordt dit als een kleine panne
beschouwd die ter plaatse hersteld zal worden.
Wanneer het langer dan 3 werkdagen duurt
om uw Volvo te herstellen, spreken we over
een grote panne.

Wanneer uw Volvo binnen de 24 uren hersteld
kan worden, wordt dit als een kleine panne
beschouwd die ter plaatse zal hersteld worden
(vb. bij bandenpech). Wanneer het langer dan
24 uren duurt om uw Volvo te herstellen,
spreken we over een grote panne.
15
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herstelling ter plaatse
verder reizen

KLEINE PANNE

SITUATIE 3
U BENT IN HET BUITENLAND,
OP TERUGWEG NAAR HUIS (vervolg)
VOLVO ASSISTANCE

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

U kiest ervoor uw terugreis pas verder te
zetten nadat uw wagen is hersteld?
■ Als u zich op meer dan 80 km van huis bevindt,
kunt u in afwachting van de herstelling tot
4 nachten op hotel overnachten.
U krijgt hiervoor een vergoeding van maximaal
€ 100 per passagier per nacht.
■ U beschikt tijdens de duur van de herstelling
eveneens over een vervangwagen, en dit met
een maximum van 3 werkdagen.

U kiest ervoor uw terugreis pas verder te
zetten nadat uw wagen is hersteld?
■ Als u zich op meer dan 80 km van huis
bevindt, kunt u in afwachting van de herstelling
tot 5 nachten op hotel overnachten.
U krijgt hiervoor een vergoeding van maximaal
€ 200 per passagier per nacht.
■ U beschikt tijdens de duur van de herstelling
eveneens over een vervangwagen, en dit
met een maximum van 10 werkdagen.

OF

OF

U zet uw terugreis verder zonder de herstelling
ter plaatse af te wachten.
■ U kunt tot 3 werkdagen over een
vervangwagen beschikken. Als u langer dan
3 werkdagen over de vervangwagen wilt
beschikken, kunt u deze termijn op eigen kosten
verlengen.
■ Eén persoon mag naderhand met de taxi,
de trein of het vliegtuig (afhankelijk van de
afstand tot de lokale hersteller in het buitenland)
terugkeren om uw herstelde wagen terug
op te halen.

U zet uw terugreis verder zonder de
herstelling ter plaatse af te wachten.
■ U kunt tot 10 werkdagen over een
vervangwagen beschikken. Als u langer dan
10 werkdagen over de vervangwagen wilt
beschikken, kunt u deze termijn op eigen
kosten verlengen.
■ Eén persoon mag naderhand met de taxi, de
trein of het vliegtuig (afhankelijk van de afstand
tot de lokale hersteller in het buitenland)
terugkeren om uw herstelde wagen terug
op te halen.

herstelling ter plaatse

EXTRA BIJ VOLVO ASSISTANCE +

Wanneer u ervoor kiest uw reis pas verder te zetten
nadat uw wagen is hersteld, gelden dezelfde
voorwaarden als bij een kleine panne (zie pagina 16,
voorwaarden Volvo Assistance).

Wanneer u ervoor kiest uw reis pas verder te
zetten nadat uw wagen is hersteld, gelden
dezelfde voorwaarden als bij een kleine panne
(zie pagina 16, voorwaarden Volvo Assistance+).
Bovendien geniet u tot € 250 tussenkomst
in uw lokale onkosten (restaurant, pretpark,
museum, extra dagen vervangwagen …),
hou dus zeker al uw betalingsbewijsjes bij.

OF

repatriëring

GROTE PANNE

VOLVO ASSISTANCE

U kiest ervoor uw wagen te laten repatriëren
voor rekening van Volvo Assistance.
■ Uw wagen wordt met een internationaal
transport naar de Volvo-werkplaats van
uw keuze in België of het Groothertogdom
Luxemburg gebracht.
■ U en uw passagiers keren naar huis terug
per taxi, met een internationale vervangwagen,
de trein of met het vliegtuig (voorwaarden
zie pagina's 20 en 21).

Wanneer blijkt dat uw wagen niet ter plaatse
kan hersteld worden, behoudt u het recht
op repatriëring van uw wagen en alle
inzittenden voor rekening van Volvo
Assistance (zie linkerkolom).
Eenmaal thuis kunt u tot 5 werkdagen
over een vervangwagen beschikken.

Bij repatriëring vervalt het recht op hotel en
vervangwagen, eventuele hotelovernachting(en)
en vervangwagen zijn voor eigen rekening.

Bij repatriëring vervalt de vergoeding voor
lokale onkosten.

17

18

AANVULLENDE DEFINITIES
EN VOORWAARDEN
VOLVO ASSISTANCE-PECHVERHELPING
Contacteer Volvo Assistance zo snel mogelijk en zeker
binnen de 24 uur na het ongeval of het ontstaan van
de panne. Hoe u dat doet, leest u op pagina 2 en 7.
■ Op pagina 4 leest u in welke gevallen u een beroep
kunt doen op de tussenkomst van Volvo Assistance
of Volvo Assistance+.
■ Op pagina 22 vindt u welke gevallen uitgesloten
worden van dekking.
■ Op pagina 23 worden de landen opgelijst waarin Volvo
Assistance of Volvo Assistance+ incidenten dekt.
Als uw wagen geïmmobiliseerd is, komen onze pechverhelpers
ter plaatse. Als zij uw wagen ter plekke meteen kunnen
herstellen, kunt u vervolgens uw reis verderzetten.
Lukt dat niet, dan wordt uw wagen weggesleept volgens
de scenario's zoals beschreven vanaf pagina 9.

GEÏMPORTEERDE WAGENS
Wagens vanaf modeljaar 2019 met een 1e inschrijving
in België of het Groothertogdom Luxemburg genieten van
een dekking volgens Volvo Assistance+. Geïmporteerde
wagens worden steeds gedekt door de basisformule
van Volvo Assistance in het land van oorsprong voor
de aangeboden duurtijd.

Bijvoorbeeld:
Geïmporteerde wagens uit Duitsland genieten slechts
2 jaar dekking via Volvo Assistance Duitsland.
Het 3e jaar heeft een ingevoerde Duitse wagen geen
Volvo Assistance, tenzij tegen betaling een 3e jaar Volvo
Assistance wordt afgesloten of deze geactiveerd wordt
door SAVA (Service Activated Volvo Assistance:
de basisformule Volvo Assistance wordt gratis voor
één jaar geactiveerd/verlengd bij elk officieel
onderhoud volgens de Volvo-voorschriften,
bij een erkende Volvo-verdeler of Volvo-werkplaats
in België of het Groothertogdom Luxemburg).

AANHANGWAGEN OF CARAVAN
Wanneer de panne aan uw wagen niet meteen kan worden
hersteld, en uw wagen weggesleept en/of gerepatriëerd
moet worden, zal ook een eventuele aanhangwagen of
caravan mee worden weggesleept en/of gerepatriëerd.
Situeert de panne zich echter aan uw aanhangwagen
of caravan (vb. lekke band), dan valt deze niet onder de
dekking van Volvo Assistance of Volvo Assistance+.
U kunt in dit geval wel beroep doen op Volvo Assistance
om een oplossing uit te werken, waarbij de kosten voor
uw rekening zijn.
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AANVULLENDE DEFINITIES
EN VOORWAARDEN (vervolg)

VERVANGWAGEN
Wanneer en hoe lang u recht hebt op een vervangwagen,
vindt u in de verschillende situatiebeschrijvingen op pagina
10 (binnen België of het Groothertogdom Luxemburg),
11 tot 13 (in het buitenland, op weg naar uw bestemming
of ter plaatse) of 15 tot 17 (in het buitenland, op terugweg
naar huis). Een internationale vervangwagen (vb. Hertz,
Avis... ) kan worden ingezet bij de repatriëring vanuit
het buitenland van de bestuurder en zijn passagiers.
Indien beschikbaar stelt Volvo Assistance u een
vervangwagen ter beschikking van dezelfde categorie
als uw eigen wagen. Indien beschikbaar stelt Volvo
Assistance+ u binnen België en het Groothertogdom
Luxemburg een Volvo ter beschikking. Volvo Assistance+
kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor
compensatie wanneer er geen Volvo beschikbaar blijkt.
Brandstofkosten, bijkomende verzekeringen, tol ... die
voortvloeien uit het gebruik van een vervangwagen
worden niet gedekt door Volvo Assistance of Volvo
Assistance+.
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De minimumleeftijd en eventuele waarborg voor de
vervangwagen zijn afhankelijk van de voorwaarden
van de verhuurmaatschappij.

REPATRIËRING
In welke gevallen u recht hebt op de repatriëring van
uw wagen en zijn passagiers, vindt u in de verschillende
situatiebeschrijvingen op pagina’s 11 tot 13 (in het
buitenland, op weg naar uw bestemming of ter plaatse)
of 15 tot 17 (in het buitenland, op terugweg naar huis).
Wanneer de panne aan uw wagen niet meteen kan
worden hersteld, en uw wagen weggesleept
en/of gerepatriëerd moet worden naar uw eigen Volvowerkplaats, zal ook een eventuele aanhangwagen of
caravan mee worden weggesleept en/of gerepatriëerd.
U en uw passagiers keren naar huis terug per taxi
(binnen een afstand tot 80 kilometer vanaf uw
woning, met een maximum van € 50), met een
internationale vervangwagen (duur afhankelijk van
pechbijstandsformule), de trein (treinticket in eerste klas

voor u en uw passagiers, met een maximum van € 600
per persoon) of als de treinreis meer dan 6 uur bedraagt
met het vliegtuig (enkele reis in economy class, met een
maximum van € 600 per persoon). Volvo Assistance
betaalt ook het transport van de inhoud van uw wagen
(zoals bagage en huisdieren) naar uw thuisadres.
Mogelijke kosten voor het parkeren van uw wagen
(incl. aanhangwagen/caravan) in afwachting van de
repatriëring worden betaald door Volvo Assistance,
tot een maximumbedrag van € 100.

om uw wagen op te halen. Binnen een afstand tot 80
kilometer vanaf uw woning gebeurt deze verplaatsing per
taxi, tot een maximumbedrag van € 50. Als de afstand tot
de erkende Volvo-werkplaats waar uw wagen gerepareerd
wordt meer dan 80 km bedraagt, vergoeden wij een
treinticket in eerste klas, tot een maximumbedrag van
€ 600. Als de reistijd meer dan 6 uur bedraagt, betalen
wij een vliegtuigticket (enkele reis in economy class)
voor één persoon, tot een maximumbedrag van € 600.

Bij een kleine panne wordt een repatriëring van uw wagen
niet voorzien. Wanneer u beslist uw wagen op eigen
kosten te laten repatriëren, kunnen wij dit vanzelfsprekend
voor u regelen.

UW WAGEN OPHALEN (bij situatie 3 - kleine panne)
Wanneer u en uw passagiers gerepatrieerd worden bij
langer durende herstellingen op uw terugweg naar huis
vanuit het buitenland, maar uw wagen wel ter plekke
wordt hersteld (situatie 3, kleine panne) mag één persoon
op kosten van Volvo Assistance naderhand terugkeren
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UITSLUITINGEN VAN DEKKING
Volvo Assistance en Volvo Assistance+ dekken NIET
• Wagens die op eigen kracht naar de Volvo-werkplaats
kunnen rijden (de wagen is niet geïmmobiliseerd,
zoals bij een ongeval met enkel blikschade).
Om veiligheidsredenen kan hierop een uitzondering
gemaakt worden, dit kan eveneens wanneer voorafgaande
afspraken gemaakt worden tussen de eigenaar van de
wagen en Volvo Assistance. Vul bij blikschade steeds een
aanrijdingsformulier in, en contacteer uw autoverzekeraar
zo snel mogelijk.
• De kosten van de herstelling en/of reserveonderdelen
zoals banden, accu's ...
• De kosten voor het legen van de brandstoftank
en het bijvullen met de juiste brandstof.
• Rechtsbijstand of gerechtelijke kosten.
• Wagens die niet onderhouden worden volgens het
door Volvo aanbevolen onderhoudsschema.
• Wagens die geen gevolg gaven aan de oproep tot
inspectie/herstelling in het kader van een terugroepactie.
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• Incidenten ten gevolge van overmacht, zoals terreurdaden.
• Indirecte kosten en/of gevolgschade aan eigendommen
als gevolg van een panne.
• Kosten veroorzaakt door het incident, zoals schade aan
bagage en verlies van inkomen.
• Bedrijfsvoertuigen zoals taxi’s, politiewagens,
rijschoolauto’s en huurwagens zijn uitsluitend gedekt voor
herstelling ter plaatse en wegslepen (geen extra diensten).
• Medische interventies. Als u uw reis ten gevolge van
ziekte moet afbreken, gelieve dan contact op te nemen
met uw reisverzekering.
• Incidenten veroorzaakt door abnormaal gebruik van
uw Volvo of ten gevolge van de installatie of het gebruik
van niet-originele accessoires of onderdelen.
• Gebeurtenissen die opzettelijk door de begunstigde
veroorzaakt worden of die het gevolg zijn van
een vrijwillige veronachtzaming van de wetten
en reglementeringen van de bezochte landen.

GEDEKTE REGIO
U kunt beroep doen op Volvo Assistance of Volvo Assistance+ in
Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije,
Cyprus*, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland,
Frankrijk, Gibraltar, Griekenland*, Hongarije, Ierland,
IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen,
Luxemburg (Groothertogdom), Macedonië, Malta,
Moldavië, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen,
Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Republiek van San
Marino, Roemenië, Rusland**, Servië, Slovenië, Slowakije,
Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland,
Zweden, Zwitserland.

* Dekking in Cyprus is beperkt tot het Griekse gedeelte
van het eiland.
** Dekking in Rusland is beperkt tot de streken
rond Sint-Petersburg, Moskou, Rostov aan de Don,
Togliatti en Perm: binnen een straal van 200 km,
gemeten vanaf de buitenring van de stad.
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Uw pechverhelping door Volvo Assistance wordt verzorgd door onze externe partner en serviceverlener Allianz Partners, Koning Albert II-laan 32 te 1000 Brussel.
milieu-informatie (KB 19/03/2004), privacybeleid en juridische informatie: zie volvocars.be
v.u.: David Levis • maatschappelijke zetel: Volvo Car Belgium nv, John Kennedylaan 25, BE-9000 Gent • exploitatiezetel: Volvo Car Belux, Hunderenveldlaan 10, BE-1082 Sint-Agatha-Berchem
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Geldig vanaf 1 juli 2021 voor de wagen waarvan de gegevens werden ingevuld op pagina 2, tot nader order en onder voorbehoud van drukfouten of vergissingen.
Niet bindend document, onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving in voorwaarden en specificaties.
Nieuwe wagens genieten vanaf modeljaar 2019 automatisch van de bijstandsformule Volvo Assistance +, en dit gedurende de eerste 3 jaar na aankoop en inschrijving in België
of het Groothertogdom Luxemburg. De vermelde bedragen voor tegemoetkomingen zijn inclusief btw.

