
Het klinkt vreemd, maar autopech heeft 

ook een feestelijke kant.  Misschien heeft u 

het zelf al eens meegemaakt. De auto doet 

 helemaal niets meer. En dan, dan is er dat 

moment dat er hulp komt. Een  vakman die 

uw auto weer aan de praat krijgt. Een hulp-

dienst die u weer op weg helpt. Vervangend 

vervoer. Wat een opluchting!

Doe als de grote automerken, kies ook 

voor Mondial Assistance Pechhulp

Mondial Assistance kent dat gevoel maar al 

te goed. Wij maken het dagelijks mee. Want 

jaarlijks helpen wij duizenden autorijders met 

pech weer op weg. In Nederland, door heel 

Europa. Tot nu toe werkten we rechtstreeks 

voor grote, gerenommeerde automerken. 

Daardoor verzorgen we de pechhulpverle-

ning voor 800.000 autorijders in Nederland. 

Nu kunt ook u direct profiteren van deze er-

varing, met de zeer complete en voordelige 

Mondial Assistance Pechhulp. 

Zo voordelig als u wilt

U kunt kiezen uit vier pakketten en een 

aanvullende module. Zo heeft u dus altijd 

de pechhulp die past bij de manier waarop 

u uw auto gebruikt. De premies van deze 

pakketten zijn zeer scherp. U betaalt minder 

premie voor optimale service. 

Pakket 1 Pechhulp in Nederland exclusief woonplaats  € 30,50 per jaar*

Pakket 2 Pechhulp in Nederland inclusief woonplaats € 49,- per jaar*

Pakket 3 Pechhulp in Nederland exclusief woonplaats + Europa € 53,- per jaar*

Pakket 4 Pechhulp in Nederland inclusief woonplaats + Europa € 67,50 per jaar*

 extra module Pechhulp voor aanhangwagen (alleen i.c.m. Pakket 4) €   9,- per jaar*

* Premies exclusief assurantiebelasting

Direct hulp, in heel Europa

Mondial Assistance heeft eigen alarmcen-

trales in 27 landen, met duizenden mede-

werkers. Zodra u ergens met pech komt te 

staan, hoeft u maar even de alarmcentrale 

in Nederland te bellen. Op elk moment van 

de dag. Onze mensen regelen dan direct 

wat nodig is. Reparatie ter plekke. Of weg-

slepen en vervangend vervoer. Zelfs een 

overnachting in een hotel.  

Pechhulp in Nederland

Reparatie ter plekke • 

Of versleping naar garage• 

Of versleping naar adres van keuze• 

Vervoer naar huis van inzittenden• 

Vervangende auto,  • 

maximaal twee dagen

Pechhulp in het buitenland

Reparatie ter plekke• 

Bij reparaties tot 48 uur:  • 

hotelovernachting

Langer dan 48 uur:  • 

max. 30 dagen vervangende auto

Zo nodig: auto naar Nederland gebracht• 

Kies de voordelige  
Pechhulp die  

precies bij u past!

U heeft uw keuze gemaakt? Ga dan snel naar uw  
verzekerings adviseur. Want u heeft pas echt pech als u  

zonder Mondial Assistance Pechhulp op pad gaat.  


