
dacia.nl

DACIA ROUTE 
SERVICE+

COMPLETE PECHHULP  
IN NEDERLAND EN EUROPA

DACIA

MEER INFORMATIE VIND JE OP 
DACIAFINANCE.NL  
OF BEL 0900 - 999 87 00.

Dacia Route Service+ wordt je aangeboden door Europ Assistance, waarbij 
Dacia Financial Services optreedt als bemiddelaar. (Prijs)wijzigingen 
en drukfouten voorbehouden. Kijk voor de complete voorwaarden op 
daciafinance.nl.
Onderdeelnummer 77 11 555 916. Oktober 2021.

•  ALLE INFORMATIE OVER JOUW DACIA OP 1 PLEK
•  GEPERSONALISEERD ONDERHOUDSSCHEMA
•   DIRECT GEBRUIK VAN DIVERSE AUTO-

FUNCTIONALITEITEN VIA DE MY DACIA APP 
(VOOR AUTO’S MET CONNECTED SERVICES)

MELD JE AAN
EN ERVAAR DIRECT:

ZORGELOOS 
DACIA RIJDEN
MET MY DACIA

daciafinance.nl

Dacia-rijders kunnen rekenen op alle zorg en aandacht  
voor hun auto. Dat garanderen we door de kwaliteit van 
onze producten en goede service. Om deze service nog 
verder uit te breiden, bieden we MY Dacia aan, waar je 
 alle informatie over jóuw auto terug kunt vinden. Je kunt 
je eigen MY Dacia-account aanmaken via my.dacia.nl of 
in de MY Dacia app. 

Binnen Nederland 0900 - 999 87 00
Vanuit het buitenland +31 - 20 - 354 97 47

DAG EN NACHT 
BEREIKBAAR
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DACIA ROUTE SERVICE+
Tijdens de fabrieksgarantie heb je recht op Dacia Route Service, 
mobiliteitsgarantie van Dacia. Deze kan je uitbreiden met Dacia 
Route Service+ voor uitgebreidere dekking. Ná de fabrieks-
garantie is Dacia Route Service+ jouw vollédige pechhulp-
verzekering.

Zie het schema voor dekking en prijzen. Dacia Route Service+ 
sluit je tijdens een werkplaatsbezoek af bij jouw Dacia-dealer. 

Dacia  
Route 

Service 
Standaard

GRATIS

Dacia  
Route Service+  

Verzekering

Fabrieks- 
garantie & 
Garantie-  

Plus

Pakket 
0-3+

Pakket  
4-5+

Pakket  
5-10

Pakket  
10-15

Leeftijd  
0 t/m 36 mnd

Leeftijd  
37 t/m 60 mnd

Leeftijd  
61 t/m 120 mnd

Leeftijd  
121 t/m 180 mnd

• • • • •
• • • • •

• • • •
• • • •
• • • •

• • • • •

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

• • • •
• • • •

Alleen als 
toevoeging op 

pakket 5-10

HULPVERLENING IN HET BUITENLAND

BUITENLAND PLUS

EXTRA PAKKET — ALLEEN IN COMBINATIE MET ‘BUITENLAND PLUS’

HULPVERLENING IN NEDERLAND

Noodreparatie ter plaatse door een Dacia-dealer of door Dacia erkende hulpverlener

Transport naar dichtsbijzijnde Dacia-dealer

Hulp bij pech door eigen schuld (bijv. verkeerd getankt of lege accu)

Vervoer van bagage en inzittenden naar een adres in Nederland, afhankelijk van waar het voertuig heen is gebracht

Maximaal 3 dagen vervangend vervoer (max cat. B)

Noodreparatie ter plaatse door een Dacia-dealer of door Dacia erkende hulpverlener

Transport naar dichtsbijzijnde professionele, door Dacia erkende hulpdienst

Hulp bij pech door eigen schuld (bijv. verkeerd getankt of lege accu)

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

De kosten van transport, van bagage en inzittenden naar de eindbestemming of een adres in Nederland (basis openbaar vervoer)

Tot 10 dagen vervangend vervoer in het buitenland, als het voertuig niet binnen twee dagen gerepareerd kan worden of een redelijk bedrag voor reis- en verblijfkosten

Vervangende chauffeur als de bestuurder door ziekte of ongeval niet meer kan rijden en er geen inzittende is die het kan overnemen

Aanhangwagen en Caravanservice: tevens het vervoeren van jouw aanhanger of caravan bij pech of ongeval.

Alleen als 
toevoeging op 
pakket 10-15

Op deze verzekering zijn de voorwaarden van Dacia Route Service+ van 
toepassing. De buitenland plus pakketten zijn alleen af te sluiten i.c.m. 
het basis pakket. Het pakket aanhangwagen caravanservice is alleen 
af te sluiten i.c.m. met het buitenland plus pakket. 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 Dacia.
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