
Mobiliteitsgarantie!

U N I K O 
P E C H H U L P

24 UUR PER DAG PECHHULP

Conradsweg 5
8064 PP Zwartsluis

  06-27120005
     garage@vdberg-zwartsluis.nl



U N I K O 
P E C H H U L P

Voorwaarden
Dekking van de mobiliteitsgarantie 

Hulpdienst in het geval van niet 
rijdbaar gedekt incident

Nederland 

Woonplaats 

Europa 

Stalling

Nederland Maximaal 2 dagen

Europa Maximaal 10 dagen

Transport van het voertuig

Nederland Indien het voertuig niet dezelfde dag te 
 repareren is naar eigen garage

Europa Dichtsbijzijnde garage

Transport van de gekoppelde aanhanger

Nederland Zelfde adres als voertuig Geen hulp bij uitval aanhanger

Europa Zelfde adres als voertuig Geen hulp bij uitval aanhanger

Toezenden onderdelen

Nederland 

Europa Alleen de kosten van toezending

Repatriëring voertuig

Nederland 

Europa Indien de reparatie niet binnen de oorspronkelijke 
 reisduur mogelijk is en minimaal 2 werkdagen

Invoer & vernietiging

Nederland 

Europa Indien economisch niet verantwoord

  

Vervoer van personen ten bate 
van door- of terugreis

Nederland 2e klas openbaar vervoer 
Niet in combinatie met vervoer personen

Europa 2e klas openbaar vervoer indien de reparatie niet binnen twee  
 werkdagen mogelijk is Niet in combinatie met hotel

Hotel

Nederland Maximaal 1 nacht met een maximum van €70,- p.p.p.n.

Europa Maximaal 4 nachten met een maximum van €70,- p.p.p.n.
 Niet in combinatie met vervoer personen

Vervangend vervoer voor lokaal gebruik

Nederland • Indien de reparatie niet binnen 2 uur mogelijk is

• Gelijkwaardig en maximaal categorie C Maximaal voor de  
 duur van de reparatie met een maximum van 3 werkdagen

 • Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten Niet in combinatie  
 met vervoer personen

Europa • Indien de reparatie niet dezelfde dag mogelijk is

 • Gelijkwaardig en maximaal categorie C Maximaal voor de  
 duur van de reparatie met een maximum van 5 werkdagen

 • Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten

Ophalen van gerepareerde voertuig

Nederland 

Europa 2e klas openbaar vervoer indien het voertuig binnen de   
 reisduur gerepareerd is

Bij ons behoudt u uw mobiliteitsgarantie

 Vertrouwd en voordelig!

 Zeker en vertrouwd op weg door uw eigen autobedrijf met de 
        UNIKO Mobiliteitsgarantie

 VHD alarmcentrale

 De UNIKO alarmcentrale is 24 uur per dag 7 dagen in de week 
        bereikbaar!


