Mobiliteit verzekeren.
In heel Europa. 24 uur per dag.

Diensten via het alarmnummer bij pech, wegsleepdienst, service bij een lekke band voor vrachtwagens of bij een
defecte personenwagen: DKV ASSIST biedt klanten in 40 Europese landen 24 uur per dag onmiddellijke hulp. Meer
informatie vindt u op ommezijde of op het internet op www.dkv-euroservice.com/dkv-assist.

DKV ASSIST biedt een heel Europa dekkend netwerk
voor onmiddellijke hulpmaatregelen, zoals:
»	Alarmnummer – Organisatie van diensten via het
alarmnummer bij pech voor personenwagens,
transporters, vrachtwagens en opleggers

»	Zekerheidstellingen
»	Organisatie van het retourtransport van voertuigen
»	Organisatie van omladingen van voertuigen
»	Hulp bij glasschade aan voertuigen

Het DKV alarmnummer
Pech? Hulp is onderweg!
Wanneer uw voertuig onderweg pech heeft en
u niet meer op eigen kracht naar een garage
kunt rijden, dan is goede raad helemaal niet
duur! Bel gewoon het gratis alarmnummer
bij pech* van DKV ASSIST.

12.16 / NL

* In het buitenland kunnen roaming kosten worden aangerekend.

» Tolkdiensten
»	Bemiddeling door advocaten
»	Boeking van hotelkamers voor chauffeurs en
eventuele passagiers

»	Diensten voor het vervangen resp. terugkrijgen van
papieren

DKV ASSIST - 24h International Free Call*

00800 365 24 365

Mobiel blijven met DKV
In het Europese binnen- en buitenland werken wij uitsluitend samen met ervaren vakpersoneel. Alle DKV
servicepartners moeten voldoen aan strenge kwaliteitsrichtlijnen, worden regelmatig gecontroleerd en
beschikken over de modernste equipment.

Omvattende service voor meer efficiëntie en comfort
Afspraken nakomen, uitvaltijden minimaliseren, meerkosten reduceren, mobiliteit verzekeren – wij denken verder
en bieden totaaloplossingen. DKV ASSIST helpt in het geval van pech niet alleen ter plaatse, maar staat met
uitgebreide dienstverleningen aan uw zijde:

1 Kosteloze informatieservice

4 Bemiddeling in huurvoertuigen

Informatie over de dichtstbijzijnde garage,
tankstation of een ander DKV servicestation

2 Aankoop van onderdelen

Bemiddeling in geschikte vervangende
voertuigen

5 Elektronisch pechprotocol

Organisatie van onderdelen voor voertuigen en
deze informatie doorspelen aan de garage

3 Zekerheidstellingen**

Op wens beschikbaarstelling van een pechprotocol met
alle meldingen, aanvragen en verleende toestemmingen

6 Controle van facturatie

Uw mobiele ‚reddingsdienst‘, indien cash
onmiddellijk ter plekke nodig is

Competente controle loont zich: gedetailleerde
controle van de facturen van pechdiensten vóór
facturatie

** Beperkt mogelijk in Wit-Rusland (BY), Georgië (GE), Rusland (RU) en Oekraïne (UA).

Optimale kostencontrole en kostentransparantie
Uw individuele kostenlimieten voor alle alarmnummer- en reparatiediensten: Leg vast vanaf welk bedrag u in de
toekomst, voor toestemming voor de afrekening, wilt worden geïnformeerd.

Meer informatie over DKV ASSIST krijgt u van uw persoonlijke DKV adviseur, of op het telefoonnummer
00800 365 24 365 of op www.dkv-euroservice.com/dkv-assist.

Verder een goede reis. In heel Europa. Uw DKV Euro Service!
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