Your vehicle. Our world
Nieuwe I Wagens

Tweedehands I Wagens

GAP I Additional Expences

Verlenging van de constructeursgarantie voor
wagens die op het moment van eerste activatie
nog onder fabriekswaarborg zijn. Verlengbaar
zolang de wagen jonger is dan 5 jaar.

Garantie voor wagens die niet meer onder
fabriekswaarborg zijn. De leeftijd en
kilometerstand van de wagen op het moment van
eerste activatie bepalen de dekking. Maximaal
3 maal verlengbaar

Verzekering voor bijkomende kosten in
geval van totaalverlies, diefstal of brand.

DEKKING | tot maximum 150.000 km.

DEKKING

DEKKING

Iedere mechanische, elektrische of elektronische
panne met uitsluiting van:

Minder dan 140.000 km en jonger dan 7 jaar
Motor, Turbo, Manuele of automatische
versnellingsbak, Tussenbak, Koelcircuit, Brug,
Overbrenging, Voeding, Ophanging, Elektrische
uitrusting, Reminrichting, Koppeling,
Boordinstrumenten, Stuurinrichting, Airconditioning
en Werkuren

Een omniumverzekering
dekt spijtig genoeg niet
alle kosten bij totaalverlies. Met deze GAP wordt
in geval van totaalverlies
van de wagen bovenop
welke verzekeringsvergoeding dan ook een
bedrag van €2500 op
uw rekening gestort. Een
extra €500 wordt
bijgestort indien u in dit
geval een nieuwe auto bij
dezelfde verkoper koopt
en opnieuw een GAP
verzekering van Mapfre
Asistencia afsluit.

-

Koetswerk, lakwerk, tapijten, bekleding,...
Slijtage-onderdelen: remschijven, banden,
schokdempers,...
Onderdelen die vervangen dienen te worden bij
onderhoud: filters, drijfriemen,...
Verbruiksartikelen: olie, brandstof,...
Onderhoud en controles
Schade die het gevolg is van montage van niet
OEM uitrusting en accessoires

Minder dan 200.000 km en jonger dan 10 jaar
Motor, Turbo, Manuele of automatische
versnellingsbak, Koelcircuit, Brug, Overbrenging,
Voeding, Elektrische uitrusting, Reminrichting,
Airconditioning en Werkuren

VOORBEELD

VOORBEELD

1. Activatie:
Volkswagen Golf, 2.0TDI, < 2jaar, 136pk (1968 cc)
km-stand: 68.000 km
Type garantie: Nieuwe Wagens

1. Activatie:
Renault Espace 2, 2Dci, 06/03/’06 163pk, (2186 cc)
km-stand: 102.000 km
Type garantie: Tweedehandswagens

2. Claim:
Turbo gaat stuk op km-stand 82.000 km
Bestek voor:
- Turbo € 900 incl. BTW
- Werkuren 7x € 50 incl. BTW
- Olie & filters: € 125 incl. BTW

2. Claim:
Motor gaat stuk op km-stand 117.000 km
Bestek voor:
- Motor € 6900 incl. BTW
- Werkuren 12x € 50 incl. BTW
- Olie & filters: € 225 incl. BTW

MAPFRE WARRANTY betaalt:
- € 1250

MAPFRE WARRANTY betaalt:
- (€ 6900 x 0,8) + (12 x € 50) = € 6120

U betaalt:
- € 125

U betaalt:
- (€ 6900 x 0,2) + € 225= € 1705
(20% vétusteit wordt toegepast wegens km-stand
op moment van panne)

PRIJS VOOR UW WAGEN:

PRIJS VOOR UW WAGEN:
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PRIJS VOOR UW WAGEN:
€ 99,00 per jaar

Deze beschrijvingen betreffen een uittreksel uit onze algemene voorwaarden EMP20120911. Deze zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar.

Your road. Our world
Roadside I Assistance
De wegbijstand waarmee U met complete
gemoedsrust op vakantie kan vertrekken en uw
dagelijkse verplaatsingen kan doen.

DEKKING | wat doen wij voor u
U valt met uw voertuig in panne eender waar in een
land vermeld op de groene kaart. Wij komen ter
plaatse voor de pechverhelping. Indien de panne niet
binnen de 8 werkuren gerepareerd kan worden,
depanneren wij uw voertuig naar de gewenste
garage, of kan u genieten van een vervangvoertuig
voor een maximum van 7 dagen.

Schadebehandeling
TEL: +32(0)2 238 14 29
FAX: +32(0)2 238 14 98
MAIL: warranty@mapfre.com
Raadpleeg procedure
voor meer informatie.

Boekhouding
TEL: +32(0)2 238 14 08
FAX: +32(0)2 238 14 96
Callcenter Wegbijstand
TEL: +32(0)2 238 14 35

mapfre-asistencia.com

PRIJS:
€ 99,00 per jaar

Uw verkoper:
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motor pack
Echt zorgeloos rijden!
Trierstraat 45
1040 Brussel
+32(0)2 238 14 29
mapfre-warranty.com
IBAN BE 10 0013 5196 7004 - BIC GEBABEBB
Erkend als verzekeringsonderneming
in België onder het nummer 2069

All industrial and intellectual property rights are owned by the MAPFRE Group.
Any unauthorised use will be prosecuted in accordance with the applicable law.
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