Hulp bij pech in het buitenland
Audi Mobiliteitsgarantie

Audi Mobiliteitsgarantie, hulp bij pech
Bij iedere nieuwe Audi hoort een gratis Mobiliteitsgarantie. Mocht u ooit
stranden met uw Audi dan helpen wij u zo snel mogelijk weer op weg.
24 uur per dag in Nederland maar ook in bijna heel Europa. Deze hulpverlening kost u niets. Deze service blijft van kracht indien de reguliere
onderhouds- en reparatiewerkzaamheden tijdig zijn uitgevoerd door
een officiële Audi Servicepartner ongeacht de leeftijd van uw auto.
Centraal servicenummer
Bij pech, op uw eigen oprit of waar dan ook in Nederland, belt u
eenvoudig het gratis nummer 0800-2834 4857 (0800-AUDIHULP)
Ook bij (ruit)schade is onze alarmcentrale dag en nacht via dit
servicenummer te bereiken. Wij schakelen de dichtstbijzijnde
Audi dealer of andere professionele hulpverlener in om u zo snel
mogelijk weer op weg te helpen.

In het buitenland
In bijna heel Europa kunt u ook een beroep doen op de Audi
Mobiliteitsgarantie. Hiervoor belt u het bekende gratis nummer
00800 2834 4857 (00800-AUDIHULP). Wij brengen vervolgens
de hulpverlening op gang met de hulpdienst in het betreffende land.

Audi hulp buitenland
00800 2834 4857
24u per dag, 7 dagen per week
Lease
Heeft u een leaseauto, dan kan het zijn dat u contact op moet nemen
met de alarmcentrale van uw leasemaatschappij. Check dit voor
vertrek en zorg dat u het nummer in uw telefoon heeft staan.

Pech onderweg buitenland
• Houd uw Audi Serviceboekje met de onderhoudsgegevens bij de hand
• De medewerker zal u enkele vragen stellen over de kilometerstand van
de auto, naam en plaats van uw eigen Audi dealer, meldcode en het
onderhoud van uw auto. De meldcode (laatste 4 cijfers van het chassisnummer van uw auto) vindt u op het kentekenbewijs van uw auto
• Bij het doorgeven van de locatie heeft u altijd een wegnummer en de
KM-aanduiding van de weg nodig. Ook moet u goed weten tussen welke
plaatsen u staat. Alleen GPS-data zijn niet voldoende, deze kunnen nog
niet ingezet worden om uw plaats te bepalen
Landen
Audi Mobiliteitsgarantie is geldig in de volgende landen: België,
Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië,
Luxemburg, Macedonië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk,
Polen, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië,
Zweden en Zwitserland.
Niet in alle landen van Europa is de pechhulp geregeld zoals wij die in
Nederland gewend zijn. In landen als Frankrijk, Italië en Spanje worden
vooral bergers ingezet, omdat het daar wettelijk niet is toegestaan langs de
weg te sleutelen. Houd er rekening mee dat de service en wachttijden in het
buitenland anders kunnen zijn dan u gewend bent in Nederland.

Pech op de péage in Frankrijk
Als u pech krijgt op de péage (tolweg) in Frankrijk mogen Alarmcentrales geen hulp regelen. Deze wegen zijn namelijk particulier
eigendom en hebben eigen hulpdiensten. U kunt hulp inroepen
door naar een praatpaal te lopen of het telefoonnummer 112 te
bellen. Houd er wel rekening mee dat u dan Frans moet spreken.
De hulpdienst zal uw gestrande auto naar een garage slepen.
Daar aangekomen kunt u contact opnemen met de Alarmcentrale
van de Audi Mobiliteitsgarantie voor verdere hulp.
Dienstverlening
Wanneer reparatie ter plaatse niet mogelijk blijkt, wordt uw Audi
voor reparatie naar de dichtstbijzijnde Audi Servicepartner gebracht
in het land waar u zich bevindt. Zowel de hulpverlening ter plaatse
als het transport vallen onder de dienstverlening van de Audi
Mobiliteitsgarantie. Mocht reparatie bij de dealer niet binnen 3 uur
mogelijk zijn, dan biedt Audi bovendien de volgende services:
• Vervangende auto voor de duur van de reparatie (max. vijf dagen)
• Hotelovernachting (max. 5 dagen incl. ontbijt) voor u en uw passagiers
• Vergoeding van verder reizen met vliegtuig of trein, indien u geen
gebruik maakt van een vervangende auto. De vergoeding bedraagt
max. € 450,- per persoon
• Vergoeding van de kosten (taxi of openbaar vervoer) voor uw vervoer
naar de Audi Servicepartner tot max. € 80,• Vergoeding van onder meer parkeergeld en telefoonkosten tot
max. € 30,• Onderdelenservice, per express versturen van benodigde onderdelen
in West Europa
• Repatriëring van de auto tot max. € 500,- als reparatie niet
mogelijk is. Wanneer u zelf de auto ophaalt, behoudt u het recht
op deze vergoeding.

Mocht het voorkomen dat u één van deze services zelf voor moet
schieten, dan kunt u de kosten bij terugkomst in Nederland declareren
bij uw Audi dealer. Zorg er dan wel voor dat u de factuur heeft,
die heeft u nodig om te kunnen declareren.
Dekking
Genoemde services zijn inzetbaar wanneer u stil bent gevallen als
gevolg van een technisch defect. De alarmcentrale zal afhankelijk
van de situatie en in overleg met u bepalen wat de beste oplossing
is. Bij pech door eigen toedoen kunt u de Audi Mobiliteitsgarantie
eveneens inschakelen, maar beperkt de hulp zich tot assistentie
ter plaatse (geen transport, vervangend vervoer e.d.).
Denkt u bijvoorbeeld aan:
• Geen brandstof aan boord of verkeerde brandstof getankt
• Sleutels in de afgesloten auto
• Lege accu door eigen toedoen
De Audi Mobiliteitsgarantie kan niet worden ingeschakeld bij:
• Naderhand verkeerd ingebouwde accessoires
• Achterstallig onderhoud of geadviseerde reparaties die niet
zijn uitgevoerd
Houdt u er bovendien rekening mee dat de Audi Mobiliteitsgarantie
geldt voor uw auto en niet van toepassing is bij pech (bijvoorbeeld
een lekke band) met een eventuele aanhangwagen of caravan.

Vervangend vervoer
Bij vervangend vervoer kan het zijn dat deze door de Audi dealer
wordt geregeld of door een externe verhuurmaatschappij; het kan
voorkomen dat u zelf uw auto dient op te halen bij en/of weg te
brengen naar de externe verhuurmaatschappij, in dat geval kunt
u hem dus niet achterlaten bij de lokale Audi dealer.
Daarnaast hebben wij nog de volgende tips voor u m.b.t.
vervangend vervoer:
•L
 aat de huurauto altijd achter met een volle tank
•M
 eestal mag u een huurauto alleen gebruiken in het land waar
u de auto gehuurd heeft. U kunt dus in principe niet met uw
huurauto de grens over
• I n principe is de huurauto bedoeld om gedurende de reparatie
mobiel te blijven en niet om te gebruiken op doorreis of terug
naar Nederland
•A
 ls borgstelling voor een huurauto heeft u altijd een
creditcard nodig
•L
 ees bij de ontvangst van het verhuurcontract ook goed
de verhuurvoorwaarden en restricties van de betreffende
verhuurder door
•H
 oud er rekening mee dat in het buitenland vaak geen auto met
trekhaak beschikbaar is. Mocht u een caravan of aanhangwagen
hebben, dan zal deze samen met uw auto afgesleept worden.
Vervolgens kunt u van de andere diensten van Audi gebruik maken
om gedurende de reparatie mobiel te zijn en te overnachten
Reparatie
Wanneer uw auto eenmaal bij de dealer staat, verlangt deze in
de meeste gevallen een akkoord voor reparatie (handtekening).
Houd daar rekening mee, aangezien de kans bestaat dat ze anders

niet beginnen aan de reparatie en u en de dealer onnodig lang op
elkaar wachten. Garages voeren reparaties in de meeste gevallen
niet ‘gratis’ uit, ook als uw voertuig nog onder de fabrieksgarantie
valt. Zij verlangen dat u direct betaalt en laten het aan u over om de
kosten later alsnog vergoed te krijgen. In dat geval moet u de kosten
voorschieten en dient u bij thuiskomst in Nederland de kosten in
bij uw eigen Audi dealer.
Vraagt u dus om een factuur. Uw gerepareerde auto moet u zelf
ophalen bij de Audi dealer.
Lekke band
Tegenwoordig hebben niet alle nieuwe auto’s een reservewiel,
vaak alleen een reparatieset. Als uw auto inderdaad niet uitgerust
is met een reservewiel en mocht u tussen de vakantiebagage nog
ergens een plekje kunnen vinden, neem dan een reservewiel mee.
Daarmee schept u voor uzelf de mogelijkheid om “simpel” een wiel
te kunnen wisselen. Een reparatieset biedt niet altijd de oplossing.
Kijk ook even naar een passende krik, wielsleutel (en eventueel
slotbout). Zo voorkomt u dat u voor een lekke band in het
buitenland wordt afgesleept naar de dealer. Met name ook omdat
de wachttijden in het hoogseizoen vaak kunnen oplopen.
Dit kan uw reis onnodig vertragen.
Reservesleutel
Heeft u die? Neem hem dan mee. Handig voor als de auto per ongeluk
op slot gaat met de sleutel er nog in. Of u de zee in duikt met uw
sleutel in uw zwembroek.

Audi Voorsprong door techniek

Audi Mobiliteitsgarantie - hulp bij pech in het buitenland
Een geruststellend idee
Uw Audi Mobiliteitsgarantie zekerheden:
•2
 4u per dag en 7 dagen per week professionele hulpverlening
•H
 ulp bij pech in bijna heel Europa en in uw woonplaats
• Vervangend vervoer in bijna heel Europa
• Vergoeding parkeergeld, telefonie- en verblijfskosten indien nodig
• Vergoeding reiskosten van en naar de Audi Service partner
•R
 epatriëring van uw auto, inzittenden en bagage
•U
 w auto weer snel mobiel door de gratis express onderdelenservice
in West Europa
Kijk voor meer informatie op www.audi.nl
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