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GEFELICITEERD  
MET JE SPOTICAR- 
TWEEDEHANDSWAGEN, 
DE GARANTIE VOOR 
JARENLANG RIJPLEZIER.

Zoals aangegeven op jouw 
verkoopovereenkomst geniet je van:  

• SPOTICAR Essential
• SPOTICAR Advanced
• SPOTICAR Premium

Lees hier alles over de uitgebreide 
garantie en bijstand voor je auto.
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SERVICED AND GUARANTEED FOR BETTER EN 
FOR BETTER

Uw SPOTICAR tweedehandswagen is een auto met een stevige 
garantie en een uitgebreide service waaraan je nog jarenlang 
rijplezier zal beleven.

Onze service begint met heldere informatie.

Bij de levering van je auto krijg je een ASSISTANCE CARD met een 
link naar de klantenhandleiding. Hou dit zeker bij. Je vindt er alles in 
terug wat je nodig hebt: informatie over het onderhoud van je auto, 
alle details over de garantie en over de bijstand waarop je recht hebt 
voor het geval je onderweg pech hebt.

We wensen je alvast veel aangename ritten met je auto.

En als je ons nodig hebt, staan wij voor je klaar.

Met vriendelijke groeten,
Het SPOTICAR-team.
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KWALITEITSCHECK: 
TOT IN DE PUNTJES

Elke SPOTICAR-tweedehandswagen is voorzien 
van een kwaliteitscheck. Dat wil zeggen dat 
je auto op meer dan 100 punten grondig is 
gecontroleerd door een ervaren, gekwalificeerde 
werkplaatstechnicus. Pas als een auto zowel 
technisch als optisch op alle punten perfect in orde 
is, mag hij afgeleverd worden als een SPOTICAR-
tweedehandswagen. 

Lees er alles over vanaf pagina 8.

GARANTIE : 
MEER DAN JE DENKT

Je krijgt een uitgebreide garantie op de techniek 
van je auto, of het nu gaat om mechanische, 
elektronische of elektrische problemen. De duur 
van de garantie en de exacte inhoud ervan zijn 
afhankelijk van welke SPOTICAR-garantie je hebt: 
een Essential, een Advanced of een Premium. 

Lees er alles over vanaf pagina 11.

ASSISTANCE:
OVERAL EN ALTIJD

Ondanks alle controles die er aan je auto zijn 
uitgevoerd, kan je pech krijgen. In dat geval zorgen 
wij ervoor dat je zo snel mogelijk weer mobiel bent. 
Dankzij SPOTICAR Assistance krijg je minimum 
één jaar lang, 24/24u, in binnen- en buitenland 
uitgebreide ondersteuning bij autopech.

Lees er alles over vanaf pagina 21.

ZEKERHEID VOOR 
ALLES: DAAR GAAN WE 
VOOR. DAAROM WORDT 
JOUW SPOTICAR-
TWEEDEHANDSWAGEN 
AFGELEVERD ALSOF HET 
EEN NIEUWE AUTO IS. 

JE HEBT IMMERS 
‘EEN NIEUWE AUTO’ 
GEKOCHT, EN DUS HEB JE 
HOGE VERWACHTINGEN. 
DAT JE AUTO VAN EEN 
ANDERE EIGENAAR WAS, 
MAAKT NIET UIT.

MET SPOTICAR BEN JE
ZEKER VAN DE HOOGSTE
KWALITEIT EN DE STRENGSTE 
SERVICENORMEN.

ZEKERHEID VOOR ALLES

TRIPLECHECK
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   MOTORRUIMTE
Je auto heeft geen olielekkages. De bougies, 
het oliepeil, de aandrijfriemen en het 
luchtfilterelement van je auto zijn goed, de 
olie is ververst en de oliefilter is vervangen.

  VERSNELLINGSBAK
Je versnellingsbak is nagekeken op 
olielekkages en goed bevonden. Ook het 
oliepeil van je versnellingsbak is in orde.

  DIFFERENTIEEL
Je auto heeft geen olielekkages en het 
oliepeil is in orde. Bij vierwielaandrijving 
zijn je voor-, achter- en middendifferentiëlen 
nagekeken en goed bevonden.

  KLEINE ONDERDELEN AAN MOTOR 
EN VERSNELLINGSBAK

Je stuurbekrachtiging, compressor, 
airconditioning, versnellingsbak en bruggen 
(4x4) zijn gecontroleerd op lekkages en 
op een correcte werking. Alle onderdelen 
verkeren in goede staat.

  SLANGEN EN LEIDINGEN
Alle slangen en leidingen van jouw SPOTICAR 
tweedehandswagen zijn goed en vertonen 
geen tekenen van lekkage, corrosie of 
slijtage. Ook de klemmen op spankracht zijn 
gecheckt en goed bevonden.

  STUURINRICHTING
Uw stuurinrichting is gecontroleerd op 
speling en lekkages en op het terugkomen in 
de neutraalstand.

  KOPPELING
Je koppeling werkt goed.

  TRANSMISSIE
De cardanassen, aandrijfassen en 
koppelingen van je auto vertonen geen 
lekkages of speling.

  SCHAKELING
Je auto schakelt goed.

  BEVESTIGINGEN
Alle bevestigingen en ophangpunten van 
belangrijke onderdelen zoals de motor, 
transmissie en assen zijn gecontroleerd.

  OPHANGING
De veren en schokbrekers van je auto werken 
goed en de scharnierpunten verkeren in 
goede staat.

  WIELEN EN BANDEN
Je (reserve)wielen en banden zijn 
goedgekeurd op de volgende controlepunten: 
profieldiepte, bandenspanning, slijtage, 
beschadigingen, onbalans en sporing.

ELKE SPOTICAR-TWEEDEHANDSWAGEN DIE DE SHOWROOM VERLAAT, MOET 
AAN DE HOOGSTE KWALITEITSEISEN VOLDOEN. VANDAAR DAT WE HEM 
CONTROLEREN OP MEER DAN 100 PUNTEN. HET BEWIJS DAT JOUW AUTO AAN 
DIE HOOGSTE EISEN VOLDOET? DE AFGEVINKTE LIJST DIE JE MEEKRIJGT BIJ DE 
AANKOOP VAN JE AUTO.

WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE CONTROLES DIE WE UITVOEREN?

DE 100 PUNTEN KWALITEITSCONTROLE:

TOT IN DE PUNTJES
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  WIELLAGERS
Er is geen sprake van speling, lekkage of 
slijtage in de wiellagers.

  REMMEN
De volgende punten zijn in orde: parkeer- 
en bedrijfsrem, ABS, blokken/voeringen, 
trommels/schijven, remcilinders, leidingen, 
vloeistofpeil en vloeistofconditie.

  UITLAAT
Ophanging, spruitstukken, pijpen en 
dempers/ katalysatoren zijn in orde.

  BRANDSTOFSYSTEEM
Uw brandstofpomp, leidingen, tank, 
carburateur, injectiesysteem, Lambdasonde 
en CO/ CO2-uitstoot zijn goed.

  ELEKTRONISCHE APPARATUUR
Alle elektronica, zoals het controlesysteem 
van de auto, de versnellingsbak, het antidief-
stal- en startonderbrekersysteem, werkt naar 
behoren.

  ELEKTRISCHE INSTALLATIES
De elektrische systemen en apparatuur zoals: 
spiegels, sloten, stoelen, wissers, sproeiers, 
accu, dynamo en startmotor functioneren 
goed.

  RADIO-INSTALLATIE EN ANTENNE
Uw radio-installatie en antenne werken 
storingsvrij en goed.

  VERLICHTING EN SIGNALERING
Uw verlichting- en signaleringsysteem zijn in 
orde.

  CLAXON
Uw claxon functioneert goed.

  KOELSYSTEEM
Uw koelsysteem is gecontroleerd op 
radiator, slangen, aansluitingen, waterpomp, 

ventilator, pakkingen en thermostaat. Alle 
punten zijn goed bevonden.

  VERWARMING
De kachelradiator, slangen, aansluitingen, 
pakkingen, airconditioning en bediening zijn 
gecontroleerd.

  CARROSSERIE
De carrosserie van uw auto vertoont geen 
beschadigingen, roest en slijtage. Ook de 
werking van uw eventuele zonne-, schuif- 
of vouwdak is getest. Daarna is uw auto 
volledig gepoetst.

  PORTIEREN, MOTORKAP EN 
KOFFERDEKSEL

Alle sloten, portiervangers, vergrendelingen 
en veiligheidshaken functioneren goed.

  INTERIEUR
De bekleding, vloerbedekking, matten, hemel, 
zonnekleppen, raamslingers en autogordels 
zijn nagekeken.

  KOFFERRUIMTE, RESERVEWIEL EN 
GEREEDSCHAPSET

De bekleding van de kofferruimte en de 
gereedschap set inclusief krik zijn in orde.

  EXTRA ACCESSOIRES
Indien uw auto voorzien is van extra 
accessoires, zijn deze op hun werking en 
goede staat gecontroleerd. Ook uw eventuele 
imperiaal of trekhaak vallen onder deze 
controle.

  PROEFRIT MET REMTEST
Tot slot heeft de werkplaatstechnicus een 
proefrit met uw auto gemaakt en een remtest 
uitgevoerd.

  POETSEN
Na goedkeuring van alle onderdelen, werd uw 
auto gepoetst en aan u afgeleverd.

TOT IN DE PUNTJES
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EXTRA AANDACHT,

LANGER PLEZIER

1. VERLICHTING
Controleer regelmatig voor je eigen veiligheid 
of je lampen goed werken. Zo controleer je heel 
eenvoudig uw achterlichten: stop bijvoorbeeld vóór 
een garagedeur en controleer de reflectie daarop.

2. KOELVLOEISTOF
Controleer de hoogte van je koelvloeistofpeil en vul 
ze aan indien nodig. (*)

3. OLIEPEIL
Controleer je oliepeil met behulp van de peilstok en 
vul ze aan indien nodig. (*)

4. BANDENSPANNING
Controleer je bandenspanning en voeg indien 
nodig extra lucht toe. (*)

5. BANDENPROFIEL
Controleer de staat van je banden: meet de 
profieldiepte over de hele breedte van de 
band. Indien de wielen niet goed zijn uitgelijnd 
of uitgebalanceerd, kunnen de banden een 
ongelijkmatige slijtage vertonen.

WAT JE GEBRUIKT, HEEFT 
ONDERHOUD NODIG. 
DAT IS OOK ZO MET 
JOUW SPOTICAR-
TWEEDEHANDSVOERTUIG. 

WAT KAN JE ZELF DOEN 
OM JE AUTO VEILIG, 
BETROUWBAAR EN IN 
TOPVORM TE HOUDEN? 
WAT KOMT DE PRESTATIES 
VAN JE AUTO TEN GOEDE? 
EN, OOK NIET ONBELANGRIJK: 
WAT VERHOOGT DE 
INRUILWAARDE VAN 
JE AUTO?

HIER ALVAST 5 
AANDACHTSPUNTEN 
OM REGELMATIG TE 
CONTROLEREN EN 
INDIEN NODIG ACTIE 
TE ONDERNEMEN.

(*) In je instructieboekje vind je alle gegevens voor een goede uitvoering van de controle, inclusief de standaardwaar-
den die bij je auto horen. Bij twijfel kan je natuurlijk altijd je Service Manager raadplegen.

GARANTIE
UITGEBREIDE DEKKING 
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GARANTIE
UITGEBREIDE DEKKING 

EN SERVICE
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VERKOOPOVEREENKOMST ALS 
GARANTIEBEWIJS

Op jouw verkoopovereenkomst staat vermeld of je 
auto een Premium, Advanced of Essential garantie 
heeft. De duur van je garantie bedraagt minimaal 
12 maanden. Een overzicht van de dekking vind je 
verder in deze brochure.

Jouw verkoopovereenkomst is je garantiebewijs. 
Bij een schadegeval dat door je garantie gedekt 
is, heb je dit document nodig. Bewaar het dus 
zorgvuldig.

VAAK MEER DAN JE DENKT

Jouw garantie omvat een uitgebreide dekking en 
service, misschien wel meer dan je denkt. Lees 
dus zeker de garantiedekking eens door. 

Je leest wat gedekt is en wat niet vanaf pagina 14. 
 

Heb je nog vragen, dan kan je altijd terecht bij jouw 
SPOTICAR-verdeler.

SPOTICAR BIEDT 
JE OPTIMALE GARANTIE 
EN BIJSTAND VOOR 
IEDERE AUTO. 
IN DE PRAKTIJK HEBBEN 
WE DE DEKKING EN SERVICE 
IN DRIE MOGELIJKHEDEN 
ONDERGEBRACHT: PREMIUM, 
ADVANCED EN ESSENTIAL. 

UITGANGSPUNT IS 
DAT AUTO’S VAN ELKE 
LEEFTIJD EN MET DIVERSE 
KILOMETERSTANDEN 
AANGEBODEN KUNNEN 
WORDEN MET STEVIGE 
KWALITEITSGARANTIES. 
DAAROM IS DE KEUZE BIJ 
SPOTICAR OOK ZO BREED.

EEN GARANTIE OM

U TEGEN TE ZEGGEN
ONZE VERBINTENISSEN

VERTROUWEN
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Tot 24 maanden  
GARANTIE

TEVREDEN OF 
TERUGBETAALD (1)

GEKEURD EN 
GECONTROLEERD op  
meer dan 100 punten

MOGELIJKHEID TOT 
TESTRIT vóór de aankoop 

 24/24, 7/7 PECHBIJSTAND  
IN EUROPA

GEEN 
ONDERHOUDSKOSTEN 
GEDURENDE 15.000 km  
of 1 jaar  (2)

OVERNAMEBOD  
voor alle merken

FINANCIERINGSAANBOD & 
GARANTIE-UITBREIDING 

 PERSOONLIJKE 
BEGELEIDING EN ADVIES 

• 12 of 24 maanden
• tweedehandswagens tot 10 jaar 
• max 150.000 km

• 12 of 24 maanden
• tweedehandswagens tot 7 jaar 
• max 150.000 km

• 24 maanden 
• tweedehandswagens tot 2 jaar 
• max 30.000 km

ONZE VERBINTENISSEN

VERTROUWEN
GARANTIES

KOOP IN 

(1)   Annulatie garantie enkel mogelijk indien nog 
GEEN claim geregistreerd is.

(2)  Wat eerst bereikt wordt/met uitzondering van 
banden en slijtageonderdelen.
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VOORWAARDEN
Om recht te blijven houden op je garantie, dien je je 
te houden aan de onderhoudsaanbevelingen van de 
fabrikant. Deze vind je terug in je instructieboekje. 
Indien je deze aanbevelingen niet opvolgt, vervalt 
je recht op garantie.

NIET GEDEKTE ONDERDELEN
Sommige zaken vallen niet onder je garantie. Dit 
kan zijn omdat ze buiten de invloedsfeer van de 
fabrikant vallen of omdat ze het normale gevolg 
zijn van gebruik. Omdat wij je open en eerlijk willen 
informeren, vind je hieronder een lijst van zaken die 
niet binnen de dekking van je garantie vallen.
Er worden geen materiaal- en loonkosten vergoed 
voor:

•  meeruitvoeringen die niet af fabriek leverbaar zijn

•  droogfilters van de airconditioning, na- en bijvullen 
alsook het ombouwen van de airconditioning

•  verontreinigingen in het brandstofsysteem

•  verhelpen van geluidsoverlast

•  chassis- en carrosserieonderdelen, het in- en 
afstellen van carrosserieonderdelen

•  autoruiten en spiegelglazen (deze zijn echter 
gedekt bij schade aan verwarmingselementen, 
antennes en automatisch verduisterend glas)

•  aan-, op- en ombouw

•  waterlekkage respectievelijk lekke onderdelen 
alsook afdichtingen van de carrosserie

JE SPOTICAR-GARANTIE 
VERGOEDT VRIJWEL ALLE 
KOSTEN VAN HERSTELLINGEN 
EN VERVANGING VAN 
ONDERDELEN, DIE 
ALS GEVOLG VAN EEN 
MECHANISCH, ELEKTRONISCH 
OF ELEKTRISCH GEBREK NIET 
FUNCTIONEREN.

DENK HIERBIJ AAN 
ALLE VANAF DE 
FABRIEK GEMONTEERDE 
MECHANISCHE, 
ELEKTRONISCHE 
EN ELEKTRISCHE 
COMPONENTEN. 
ENKELE UITZONDERINGEN 
HIEROP VIND JE ONDER
 ‘NIET-GEDEKTE ONDERDELEN’.

WAT IS GEDEKT 

EN WAT NIET?

SPOTICAR PREMIUM EN ADVANCED
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•  corrosie-, roest- en lakschade

•  uitlaatsysteem (het uitlaatspruitstuk, de 
katalysator en het dieselpartikelfilter zijn 
echter wel gedekt)

•  koppelings- en remvoeringen (de dubbele 
koppeling bij een versnellingsbak 
met dubbele koppeling is echter wel 
gedekt), remschijven en -trommels, 
schokdempers, gloeilampen, bougies

•  elk soort knoopcel, accu, hybride accu, 
accu voor elektrische aandrijving, 
accumulator en elektrocondensator

•  slangen, wisserbladen en alle aandrijf-
riemen (de tand- en distributieriem 
van de motorbesturing zijn echter wel 
gedekt)

•  componenten die bij onderhouds-
werkzaamheden regelmatig worden 
vervangen

•  banden, velgen en wieldoppen, 
balanceren van de wielen, wielmoeren, 
wielbouten en velgsloten

•  telefoonsysteem, voor zover deze niet 
standaard ingebouwd is

•  draagbare opslagmedia (cd, dvd, Blu-ray 
disc, harde schijven, usb-sticks)

•  autosleutels en afstandsbedieningen

•  bougies, slangen en noodzakelijke, 
concreet genoemde kleine materialen 
worden vergoed, voor zover ze in het 
kader van herstelwerkzaamheden van 
een vergoedingsplichtige schade moeten 
worden vervangen.

Aan de garantie kunnen geen 
rechten worden ontleend ten aanzien 
van de kosten voor bedrijfstoffen 
zoals brandstoffen, olie, koel- en 
antivriesmiddelen, aircokoudemiddel, 
airco-olie, hydraulische vloeistoffen, 

smeermiddelen, reinigingsmiddelen en 
alle mogelijke filters incl. inzetfilters.

1.  De garantie omvat (deze lijst is 
limitatief):

ONDERDELENGROEP
A) MOTOR  
Keerringhuis; hydraulische motorsteun; 
inwendige delen die met de oliecircula-
tie in verbinding staan; motoroliekoeler;  
motorophanging; motorblok; nokkenas- 
huis; oliedrukschakelaar; oliefilterhuis; 
olieniveau gever; carterpan; carterpanpak-
king; poulie; trillingsdemper; vliegwiel met 
starterkrans; distributiespanrol; distribu-
tiedeksel; distributieriem; omdraaipoelie; 
klepsteelkeerring; cilinderkop; koppakking;

B)  MANUELE OF AUTOMATISCHE 
VERSNELLINGSBAK / 
STANGENSTELSEL 

Aandrijfflens; druklager, dubbele koppe-
ling van dubbelkoppelingversnellingsbak,   
koppelomvormer; drukplaat; oliekoeler;  
versnellingsbakhuis, inwendige delen van 
de versnellingsbak; kopelings-bedieningscilinder 
(gever); koppelingswerk-hulpcilinder; 
koppelingsactuator; schakelactuator; 
schakelpook; stuurapparaat van de auto-
matische versnellingsbak; stuurapparaat 
geautomatiseerde manuele versnellings-
bak; keuzehendel automaat;

DE GARANTIEDEKKING 

VOOR 

SPOTICAR ESSENTIAL
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C) DIFFERENTIEEL/ TUSSENBAK
Flens; versnellingsbakhuis; inwendige  
delen van achteras en tussenbak;

D) AANDRIJFSYSTEEM
Aandrijfas; homokineet; toerentalsensor 
ASR (antislipregeling); drukaccumulator 
(ASR); hydrauliekunit (ASR); cardanas; com-
pressor (ASR); cardanaslager/ ophang- 
lager; wiellager; stuurapparaat (ASR);

E)  ELEKTRONISCHE STUURINRICH-
TING

Drukleiding; elektrisch stuurslot; elek-
trische stuurbekrachtiging; delen van de 
stuurinrichting; hydropomp; kogelkoppe-
ling; stuurhuis met alle inwendige delen; 
stuurhoes; oliereservoir; spoorstang;

F) REMSYSTEEM  
ABS-toerentalsensor; ABS-hydraulische 
eenheid; ABS-elektronisch stuurapparaat; 
remkrachtbegrenzer; remkrachtregelaar; 
remkrachtversterker; remleidingen; 
remklauw; handremhendel; hoofdrem- 
cilinder; hydropneumatische drukregelaar; 
hydropneumatische drukaccumulator; 
wielremcilinder trommelrem; vacuüm-
pomp;

G) BRANDSTOF- SYSTEEM 
Inlaatspruitstuk; inspuitpomp; elek-
tronische delen van het motormana-
gement; hogedrukpomp; compressor; 
brandstofpomp; tank; uitlaatgasturbo; 
opvoerpomp;

H) ELEKTRISCH SYSTEEM 
Boordcomputer; elektrische bekabeling 
van het elektronische inspuitsysteem; 

elektronische delen van de ontsteking; 
dynamo; dynamo vrijlooppoelie; span-
ningsregelaar; aanjagermotor; combi- 
instrument; combischakelaar; claxon; 
startmotor; startgenerator; stuurapparaat 
(niet navigatie, verlichting, chassis, multi-
media, radar); gloeirelais; ruitensproeier-
pomp; ruitenwissermotor; bougiekabel;

I) KOELSYSTEEM 
Expansiereservoir; kachelradiator; koelventi-
lator; ventilatorkoppeling; thermoschakelaar; 
thermostaat; thermostaathuis; radiator 
(motor); waterpomp; extra koelvloei- 
stofpomp;

J) UITLAATSYSTEEM  
EGR-koeler; uitlaatspruitstuk; dieselpar-
tikelfilter/roetfilter; DPNR-katalysator; 
elektronische delen van het uitlaatgas- 
reinigingssysteem; katalysator;

K) VEILIGHEIDSSYSTEEM
Airbag; stuurapparaat airbag; crashsensor; 
stekkerverbindingen; gordelspanner; 
stuurapparaat gordelspanner; kabelboom; 
sleepringstuurwiel; bandenspanning sensor; 
stuurapparaat bandenspanning; zitsensor; 
stuurapparaat aanrijding preventie assist; 
stuurapparaat lane assist; 

L) AIRCOSYSTEEM
Airco-compressor; condensor; aircoleidin-
gen; airco koelventilator; stuurapparaat 
airco; airco verdamper; bedieningspaneel 
automatische airco; elektrokoppeling 
compressor;

M) COMFORT- ELEKTRONICA 
Ruithefmotor; ruithefschakelaar; ruithef- 
stuurapparaat; voorruit-verwarmingselement 
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(breuk uitgesloten); achterruitverwarmings- 
element (breuk uitgesloten); schuifdakmo-
tor; schuifdakschakelaar; schuifdak rege-
lapparaat; spiegelmotor; spiegel schake-
laar; deur/achterklepslot; portier stuurunit; 
motor centrale deurvergrendeling; schake-
laar centrale deurvergrendeling; stuurap-
paraat centrale deurvergrendeling;

N) DYNAMISCH RIJ-  EN VEERSYSTEEM
Remdruksensor; ESP-regelapparaat; gier-
momentgever; stuurhoeksensor; dwars-
versnellingssensor; wieltoerentalsensor; 
stuurapparaat tractiecontrole.

De kosten van pakkingen, manchetten, 
askeerringen, slangen, buisleidingen, klein 
materiaal, bougies en gloeibougies vallen 
alleen onder de garantie, indien  deze 
onderdelen als gevolg van een schade 
aan een van de in  de bovenstaande lijst 
genoemde onderdelen of elementen niet  
meer functioneren.

Voor de exacte garantievoorwaarden 
gelieve de garantieovereenkomst te 
raadplegen.

O)  BIJKOMENDE DEKKING BIJ VOER-
TUIGEN MET ELEKTRISCHE OF HY-
BRIDE AANDRIJVING

Elektrische aandrijving: elektrische 
verwarmingsbron van het passagierscom-
partiment; elektrische rembekrachtiger; 
elektrische aircocompressor; elektro- 
motoren van de aandrijving; laadapparaat 
in voertuig (de laadsnoer is uitgesloten); 
hoogspanningsbekabeling; koelventilator 
tractiebatterij; vermogenselektronica van 
de aandrijving; hoogspanningstransfor-
mator boordnet; stuurapparaat hoogspan-
ningsaccu; omvormer boordnet

Hybride aandrijving: elektrische water-
pomp hybride aandrijving; elektrische 
regelapparaat van hybride voertuigaccu; 
stuurapparaat netstroom in voertuig (de 
laadsnoer is uitgesloten); dynamo van 
hybride aandrijving; hybride versnellings-
bak; hoogspanning transformator DC/DC; 
hoogspanning bekabeling; koeler hybride 
batterij; vermogenselektronica hybride 
aandrijving; koelventilator hybride batterij; 
spanningsomvormer; elektronisch stuur- 
apparaat van hybride aandrijving; om- 
vormer van hybride systeem; 12V om- 
vormer DC/DC

2. De looptijd van de garantie is 
conform de in de garantieovereenkomst 
opgenomen garantietermijn.

3. De garantie is geldig op het 
nationale grondgebied, en in Europese 
landen tijdens occasionele privé- of 
beroepsreizen. Occasioneel reizen 
is niet langer van toepassing als het 
voertuig hoofdzakelijk in het buitenland 
is voor meer dan 6 weken.
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UITSLUITINGEN 

SPOTICAR ESSENTIAL, ADVANCED EN PREMIUM

De garantie is niet van toepassing bij schade:
a.   die het gevolg is van een ongeval 

veroorzaakt door een plotselinge en 
onvoorziene externe gebeurtenis

b.  die het gevolg is van moedwillige of 
met kwade opzet verrichte handelingen, 
ontvreemding zoals diefstal, onbevoegd 
gebruik, roof en verduistering, dan wel van 
storm, hagel, vorst, corrosie, blikseminslag, 
steenslag, aardbeving, waterinfiltratie, en 
als gevolg van schroeien, brand of explosie

c.  die het gevolg is van militaire handelingen van 
welke aard ook, burgeroorlog, binnenlandse 
onrusten, stakingen, uitzetting, terrorisme, 
vandalisme, inbeslagname of anderssoortig 
staatsingrijpen, dan wel van kernenergie

d.  ontstaan tijdens het oefenen voor of 
deelnemen aan wedstrijden, rally’s, 
snelheidsritten of offroad gebruik

e.  die wordt veroorzaakt door wijzigingen/
herstellingen aan het motorrijtuig (bv. 
tuning, V-max opheffing, gasombouw enz.), 
alsook door het inbouwen van onderdelen 
of accessoires die door de fabrikant niet zijn 
toegestaan

f.  die het gevolg is van het niet tijdig herstellen 
van een onderdeel dat hersteld diende te 
worden, tenzij kan worden aangetoond dat 
de schade hiervan niet het gevolg is of het 
desbetreffende onderdeel op het moment 
van het ontstaan van de schade op zijn 
minst provisorisch door een voor dit doel 
opgeleide en erkende vakman was hersteld;

g.  wanneer de koper/garantienemer het 

voertuig ten minste tijdelijk gebruikt als taxi, 
huurauto (met of zonder chauffeur), lesauto, 
voor koerier-, expres- en pakketdiensten, 
voor het transport van zieken en voor 
professioneel personenvervoer

h.  die is ontstaan als gevolg van het gebruik 
van ongeschikte brandstoffen of door het 
gebrek aan brandstoffen (smeermiddelen, 
oliën, koelwater enz.)

i.  waarvoor een derde partij moet instaan, 
respectievelijk waarvoor de herstelling in 
het kader van de inschikkelijkheid van de 
fabrikant gebeurt, of die toe te schrijven zijn 
aan een fabricage- of materiaalfout, die bij 
het desbetreffende voertuigtype in grote 
mate voorkomt (seriefouten) en waarvoor 
volgens soort en frequentie de fabrikant 
normalerwijze tegemoetkoming verleent.

j.  voertuigen die niet gedekt zijn:
•  overheidsvoertuigen zoals voertuigen 

van politie, douane, leger, brandweer en 
ziekenwagens;

•  voertuigen met een transit nummerplaat 
of een handelaarsplaat;

•  huurwagens (met of zonder chauffeur);
•  vervangwagens;
•  voertuigen van rijscholen en 

voertuigen bestemd voor commercieel 
personenvervoer, in het bijzonder taxi’s
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1.  De eigenaar is en blijft verantwoordelijk voor 
het geven van een opdracht tot demontage. 
De SPOTICAR-garantie vergoedt de kosten 
voor demontage alleen indien blijkt dat 
er sprake is van een onder de garantie 
vallende herstelling.

2.  Indien een claim door je SPOTICAR-
garantie is aanvaard, verwerft de leverende 
distributeur automatisch het recht om 
namens de eigenaar van de SPOTICAR-
tweedehandswagen, voor zijn kosten 
en tot zijn eigen voordeel, enige actie te 
ondernemen om indien mogelijk, van welke 
betrokken partij dan ook, terugbetaling of 
schadeloosstelling te verkrijgen inzake 
enig gedekt onderdeel dat onder de 
garantiebepaling werd vergoed.

3.  Er mag nooit aan een herstelling worden 
begonnen voordat de SPOTICAR-garantie 
Administratie hiervoor toestemming heeft 
verleend met akkoordnummer.

4.  De SPOTICAR-garantie kan niet worden 
aangesproken indien de claim ook gedekt 
wordt door enig andere privéverzekering 
van de eigenaar.

5.  De SPOTICAR-garantie Administratie 
behoudt zich het recht voor om SPOTICAR-
tweedehandswagens te (laten) inspecteren 
en de ontstane schade door een expert te 
laten beoordelen.

6.  Indien een frauduleuze claim wordt 
ingediend, vervalt je SPOTICAR-garantie 
automatisch en onmiddellijk.

7.  De SPOTICAR-garantie kan niet 
aangesproken worden op basis van enige 
verklaring of bewering die de voorwaarden 
en bepalingen van de SPOTICAR-garantie 
tegenspreken, tenzij deze verklaring of 

bewering schriftelijk door de SPOTICAR-
garantie Administratie werd bevestigd.

8.  De SPOTICAR-garantie geeft geen dekking 
voor:
a.  Schade, indien er met de kilometerteller 

werd geknoeid, de stand werd veranderd 
of de kilometerteller werd losgekoppeld.

b.  Herstellingen, vervangingen of 
wijzigingen waarvoor de SPOTICAR-
garantie Administratie geen 
toestemming heeft gegeven.

c.  Voor experimentele apparatuur, 
routinebeurt of onderhoud.

d.  Voor een auto die wijzigingen heeft 
ondergaan waardoor hij afwijkt van de 
oorspronkelijke specificaties van de 
fabrikant of importeur.

e.  De geleidelijke slechtere werking als 
gevolg van de leeftijd en het aantal 
afgelegde kilometers van de SPOTICAR-
tweedehandswagen. Enige voorbeelden 
hiervan zijn: het geleidelijke verlies van 
compressie in de motor, waardoor 
kleppen en of klepzittingen moeten 
worden vervangen, de geleidelijke 
toename van het olieverbruik enz.

f.  Aansprakelijkheid voor overlijden, 
lichamelijk letsel of schade aan andere 
eigendommen of daaruit voortvloeiende 
schade van welke aard dan ook, als 
direct of indirect gevolg van de claim 
(gevolgschade) of de gebeurtenis die 
aanleiding heeft gegeven tot een claim 
krachtens deze garantie.

g.  Alle directe of indirecte gevolgen van 
vandalisme, diefstal of poging tot 
diefstal (van of uit de auto).

DE ALGEMENE VOORWAARDEN 

VAN DE GARANTIE
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h.  Schade die veroorzaakt werd door van 
buiten komend onheil of door een daad 
of verzuim waarbij sprake is van opzet of 
nalatigheid of die tegen de wet indruist.

i.  Enig verlies, schade of enige storing 
die naar de mening van een door de 
SPOTICAR-garantie Administratie 

aangestelde onafhankelijke expert te 
voorkomen was geweest of naar zijn 
mening geheel of gedeeltelijk werd 
veroorzaakt door gebrek aan onderhoud 
of door onoordeelkundig gebruik.

PROBLEMEN ZIJN ER

OM OP TE LOSSEN

KLANTENSERVICE
Wij adviseren je om je probleem in eerste instantie 
met de directie van jouw SPOTICAR-verdeler te 
bespreken. Kom je met hem of haar niet tot een 
akkoord, dan kan je je voor bemiddeling wenden 
tot onze Klantenservice. Dit zijn onze gegevens:

OPEL 
Openingstijden:  
maandag - vrijdag: 9u › 17u30
Telefonisch:  +32 (0)3 450 63 29
Email: customer.care.belux@opel.com

CITROËN
Openingstijden:  
maandag - vrijdag: 8u30 › 17u00
Telefonisch: +32 (0)2 206 68 00
Online: https://citroen.my-customerportal.com/
citroen 

PEUGEOT
Openingstijden:  
maandag - vrijdag: 8u30 › 17u00
Telefonisch: +32 (0)78 15 16 15
Online: https://peugeot.my-customerportal.com/
peugeot

NATUURLIJK ONDERHOUDEN 
WE OOK NA VERKOOP 
VAN ONZE SPOTICAR-
TWEEDEHANDSWAGEN 
GRAAG EEN GOEDE RELATIE 
MET JOU. 

ALS ER ZICH EEN PROBLEEM 
VOORDOET MET JE AUTO, 
DAN LOSSEN WE DAT HET 
LIEFST SAMEN MET JOU OP 
BINNEN DE GARANTIE. 
MOCHT JE MET JOUW 
SPOTICAR-VERDELER VAN 
MENING VERSCHILLEN 
OVER HET AL DAN NIET 
VERGOEDEN VAN KOSTEN, 
DAN GAAN WE SAMEN OP 
ZOEK NAAR EEN OPLOSSING.

BIJSTAND
HULP ONDERWEG 
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BIJSTAND
HULP ONDERWEG 

VOOR JOU EN JE AUTO

NAAM KLANT:

GARANTIENUMMER:

CHASSISNUMMER:

JOUW DEALER:

ASSISTANCE

WWW.SPOTICAR.BE

      WACHTEN ENKEL NOG OP JOU
         ONZE WAGENS 

SPOTICAR ASSISTANCE: 078 050 068
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JOUW ZEKERHEID

BIJ PECH ONDERWEG

VOLLEDIGE ZEKERHEID

Met jouw SPOTICAR-tweedehandswagen heb 
je minstens één jaar lang recht op SPOTICAR 
Assistance. Met Premium is dat zelfs twee jaar. 

MAXIMAAL VOORDEEL

De SPOTICAR assistance regeling is zeer royaal. 
Zorg ervoor dat je weet waar je recht op hebt. 
Lees dus zeker de tekst over de service eens door.

VOOR ALLE MERKEN

Welke SPOTICAR tweedehandswagen je ook 
hebt gekocht bij een officieel erkende verdeler, 
je bent altijd zeker van bijstand en bijbehorende 
vergoedingen. Wanneer je onderweg een 
onderdeel nodig hebt, kan je dat bij een erkende 
merkverdeler van je auto halen. Doe dit waar 
mogelijk in overleg met SPOTICAR Assistance 
of met jouw verdeler in België, want hij zal je 
onkosten in België vervolgens moeten vergoeden.

NIEMAND ZIT TE WACHTEN 
OP PECH ONDERWEG. 
DAAROM CONTROLEREN 
WE JOUW SPOTICAR-
TWEEDEHANDSWAGEN 
GRONDIG EN LEVEREN WE 
HEM AF IN PRIMA CONDITIE. 
KRIJG JE TOCH PECH, DAN 
ZORGT ONZE JARENLANGE 
ERVARING ERVOOR DAT 
JE SNEL EN GOED WORDT 
GEHOLPEN.
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SPOTICAR Assistance biedt een breed 
pakket aan ondersteuning. 
Afhankelijk van jouw situatie kan je 
rekenen op:

•  Pech onderweg-service
•  Wegslepen
•  Beschikbaarheid van een 

vervangwagen
•  Vervoer naar bestemming of naar huis
•  Hotelaccommodatie
•  Vergoeding van ophaalkosten

Je leest er alles over op de volgende 
pagina’s.

HULP

IN ALLE VORMEN

NEEM ALTIJD METEEN 
CONTACT OP
Neem bij pech direct contact op met 
SPOTICAR Assistance via het daarvoor 
bestemde telefoonnummer. Dat kan  
24 uur per dag, iedere dag van het jaar. 
Achteraan in dit boekje vind je, handig 
bij elkaar, alle praktische gegevens die je 
nodig hebt wanneer je ons contacteert.
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BIJSTAND:

WELK VOERTUIG IS GEDEKT?
Elk voertuig dat in België tweedehands 
wordt verkocht door een door PSA GROUP 
erkende SPOTICAR-verdeler in het kader 
van het SPOTICAR-programma, voor zover 
het voertuig gedekt is door een SPOTICAR-
garantie en de bestuurder hiervan het 
bewijs kan voorleggen.

WAAR WORDT DE BIJSTAND 
VERLEEND? 
Bijstand na pech wordt verleend op 
openbare wegen en thuis, en in geval 
van diefstal tot het voertuig wordt 
teruggevonden en niet de eigendom is 
geworden van derden. Bijstand wordt 
verleend voor alle terreinwagens op 
plaatsen die toegankelijk zijn en waar de 
toegang wettelijk is toegelaten.

HOELANG BLIJFT BIJSTAND 
GELDIG?
Je geniet minimum een jaar lang van de 
voordelen, vanaf de afleveringsdatum van 
jouw SPOTICAR-tweedehandswagen. Als 
je een Premium-rijder bent, geniet je zelfs 
minimum twee jaar lang van de bijstand.

WIE HEEFT RECHT OP HULP?
SPOTICAR Assistance is toegankelijk 
voor iedere gerechtigde bestuurder en 
diens passagiers (tot maximaal het 
wettelijk toegestane aantal inzittenden). 
Alle voorwaarden en bepalingen die van 
toepassing zijn op de begunstigde, zijn 
ook van toepassing op de bijkomend 
begunstigde personen. Alleen de 
begunstigde kan de rechten laten gelden 
die voortvloeien uit het Assistance 
contract.

WAT VERSTAAN WE ONDER PECH?
Onder pech verstaat SPOTICAR 
Assistance ieder plotseling en onvoorzien 
defect aan het motorvoertuig, inclusief 
mechanische of elektrische mankementen 
die leiden tot het onmiddellijk uitvallen 
van het motorvoertuig voor zover dit 
gebeurt tijdens de geldigheidsduur. Onder 
pech wordt ook verstaan: defecten die te 
maken hebben met veiligheidsaspecten 
en waarbij de volgende onderdelen 
betrokken zijn: veiligheidsgordels, 
defecte ruitenwissers, richtingaanwijzers, 
voor- en achterlichten. Een lekke band, 
brandstoftekort, verkeerd tanken, verloren 
of afgebroken sleutels, autosleutels 
ingesloten in de afgesloten wagen, 
aanrijdingen, brand, diefstal, pech aan een 
aanhanger en mankementen die optreden 
terwijl de begunstigde oefent voor of 
meedoet aan een autosportwedstrijd, zijn 
niet gedekt.

WAAR GELDT DE DEKKING?
De bijstandsprestaties zijn voorzien in 
België en het Groothertogdom Luxemburg 
en in alle landen die standaard als 
verzekerd vermeld staan op de groene 
verzekeringskaart.

WAT JE ER ZEKER OVER MOET WETEN
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SPOTICAR ASSISTANCE IS ER VOOR 
JOU. ZIJ ONTWIKKELDE VELE 
DIENSTEN OM JE IN VERVELENDE 
SITUATIES SNEL OP WEG TE HELPEN. 
DENK AAN DE VOLGENDE CONCRETE 
ZAKEN:

PECHVERHELPING
Ingeval het gedekte voertuig geïmmobiliseerd 
is op de weg ten gevolge van pech stuurt de 
SPOTICAR Assistance een assistentiewagen 
op de plaats van het voorval om de 
mobiliteit van het voertuig te herstellen. De 
assistentiewagen komt tussen op openbare 
wegen en aan het thuisadres van de 
begunstigde.

WEGSLEPEN
Indien het gedekte voertuig geïmmobiliseerd 
is op de weg in België ten gevolge van pech 
of ongeval en de mobiliteit van het voertuig 
niet ter plaatse kan hersteld worden, zorgt 
SPOTICAR Assistance ervoor dat het gedekte 
voertuig door een professionele takelfirma 
wordt weggesleept naar het dichtstbijzijnde 
erkende SPOTICAR Verkoop- en Servicepunt 
indien het een kleine herstelling betreft die 
nog dezelfde dag kan worden uitgevoerd. 
Indien de minimale veiligheidsvoorwaarden 
voor het uitvoeren van een herstelling niet 
gewaarborgd kunnen worden op de plaats 
waar het voertuig onklaar is of indien de 
duurtijd van de herstelling meer dan 24 uur 
in beslag neemt zal het gedekte voertuig 
worden weggesleept naar het meest 
geschikte erkende SPOTICAR Verkoop- 
en Servicepunt binnen een straal van 30 
km. Indien de begunstigde erom verzoekt 
diens wagen te laten wegslepen naar een 
SPOTICAR Verkoop- en Servicepunt dat 
gevestigd is buiten een straal van 30 km 
zullen de extra gereden kilometers ten laste 
worden gelegd van de begunstigde. Bij pech 
of een ongeval in het buitenland wordt het 
gedekte voertuig door de takelfirma op een 
professionele manier weggesleept naar 

de dichtstbijzijnde Erkende Hersteller van 
een merk van SPOTICAR of indien deze 
onbereikbaar is naar de dichtstbijzijnde 
vakbekwame garage. 
In het geval van een sleping op bevel van de 
politie, komt SPOTICAR Assistance tussen 
voor maximum € 250 in België, en voor 
maximum € 375 in Luxemburg.

VERVANGWAGEN
Indien het gedekte voertuig ten gevolge van 
pech geïmmobiliseerd is en de mobiliteit 
niet op de dag van het incident kan worden 
hersteld, zorgt SPOTICAR Assistance voor 
een vervangwagen (van een gelijkaardige 
categorie of kleiner indien een gelijkaardige 
categorie niet beschikbaar is), dit voor 
plaatselijk gebruik en voor zover deze 
beschikbaar is in een straal van 100 km 
vanaf de plaats van het voorval.
De vervangwagen wordt ter beschikking 
gesteld voor de duur van de herstelling, echter 
met een maximum van vier werkdagen. De 
vervangwagen zal ter beschikking worden 
gesteld en na gebruik worden teruggebracht 
in het dichtstbijzijnde steunpunt of bij 
de korte termijn verhuurmaatschappij 
aangeduid door SPOTICAR Assistance.
Indien de begunstigde de vervangwagen 
niet teruggeeft in het verhuurkantoor waar 
de vervangwagen hem geleverd werd, 
zullen hem verplaatsingskosten worden 
aangerekend.
De terbeschikkingstelling van de 
vervangwagen is kosteloos voor de 
begunstigde. Alle bijkomende kosten 
zoals brandstof, tol, boetes, franchise of 
beschadigingen aan de wagen zijn evenwel 
voor rekening van de begunstigde.
Om recht te hebben op de vervangwagen 
moet de begunstigde kunnen voldoen aan 
de voorwaarden gesteld door de verhuurder 
(zoals bv. het betalen van een waarborg) en 
zich akkoord verklaren met de voorwaarden 
van de huurovereenkomst.

WAT HOUDT DE SERVICE

PRECIES IN?
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De vervangwagen zal niet toegekend worden 
in de volgende gevallen:
•  indien het voertuig onbeschikbaar is als 

gevolg van herstellingen buiten pech
•  indien het schadegeval niet immobiliserend 

is
•  indien het voertuig van de begunstigde 

gebruikt wordt voor autowedstrijden 
•  indien de bestuurder niet in staat is om 

te rijden, de vereiste manoeuvres niet kan 
uitvoeren of zich onder invloed van drank of 
narcotica bevindt

•  indien het voertuig, op het ogenblik dat 
een beroep gedaan wordt op SPOTICAR 
Assistance, zich reeds bij een garage 
bevindt

•  indien de bestuurder noch een rijbewijs, 
noch een identiteitskaart heeft of andere 
vereiste documenten niet kan voorleggen.

De terbeschikkingstelling van de 
vervangwagen is niet van toepassing 
wanneer door SPOTICAR Assistance, na 
overleg met de begunstigde, een ander 
voordeel werd verleend zoals een trein- of 
vliegtuigticket of een hotelaccommodatie.
In uitzonderlijke gevallen kunnen deze 
diensten en waarborgen gecombineerd 
worden. Hiervoor is de goedkeuring van 
SPOTICAR Assistance vereist. 
SPOTICAR Assistance komt eveneens 
tussen in de taxikosten tussen hotel en 
garage, huuragentschap, treinstation of 
luchthaven, deze kosten worden gedekt tot 
maximaal €150.

TREIN- OF VLIEGTUIGTICKET
Indien het gedekte voertuig geïmmobiliseerd 
is ten gevolge van pech en de mobiliteit 
niet hersteld kan worden op de dag van het 
incident, stelt SPOTICAR Assistance een 
treinticket eerste klasse ter beschikking. 
Indien de duur van de treinreis meer dan zes 
uur bedraagt, stelt SPOTICAR Assistance 
een vliegtuigticket Economy class ter 
beschikking.
De terbeschikkingstelling en de tenlastename 
van een trein- of vliegtuigticket is niet 
van toepassing wanneer door SPOTICAR 
Assistance, na overleg met de begunstigde, 

een ander voordeel werd verleend zoals een 
vervangwagen of een hotelaccommodatie. In 
uitzonderlijke gevallen kunnen deze diensten 
en waarborgen gecombineerd worden.  
Hiervoor is de goedkeuring van SPOTICAR 
Assistance vereist. 
SPOTICAR Assistance komt eveneens 
tussen in de taxikosten tussen hotel en 
garage, huuragentschap, treinstation of 
luchthaven, deze kosten worden gedekt tot 
maximaal €150.

HOTELACCOMMODATIE
Indien het gedekte voertuig ten gevolge van 
pech geïmmobiliseerd is op minimum 100 
km van de woonplaats van de begunstigde 
en de mobiliteit niet hersteld kan worden 
op de dag van het incident en indien de 
begunstigde overnachtingsmogelijkheden 
nodig heeft, zorgt SPOTICAR Assistance 
voor overnachting in een driesterrenhotel 
of een hotel van een vergelijkbare klasse 
voor zover een accommodatie van dit type 
mogelijk is. In geval van onbeschikbaarheid 
van dergelijke accommodatie kan er geen 
schadeloosstelling of compensatie aan 
SPOTICAR Assistance worden gevraagd. 
De overnachting wordt ten laste genomen 
zolang het voertuig geïmmobiliseerd is en 
het voertuig niet hersteld is, en dit met een 
maximum van vier nachten. 
De organisatie en de tenlastename van de 
hotelovernachting is niet van toepassing 
wanneer door SPOTICAR Assistance, 
na overleg met de begunstigde, een 
ander voordeel werd verleend zoals een 
vervangwagen of een trein- of vliegtuigticket. 
In uitzonderlijke gevallen kunnen deze 
diensten en waarborgen gecombineerd 
worden. Hiervoor is de goedkeuring van 
SPOTICAR Assistance vereist.

OPHALEN VAN HET VOERTUIG
Indien het gedekte voertuig na het beëindigen 
van de herstelling, door de eigenaar, de 
bestuurder of een hiertoe gemachtigd 
vertegenwoordiger opgehaald moet worden 
op de plaats van herstelling, wordt een 
treinticket eerste klasse voorzien. Ingeval de 
treinreis meer dan zes uur bedraagt, wordt 
een vliegtuigticket Economy class voorzien.
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UITSLUITINGEN
SPOTICAR Assistance neemt volgende 
kosten niet ten laste:
• de prijs van onderdelen 
• de herstellingskosten door de garage
• de onderhoudskosten
•  de verzending van wisselstukken naar het 

buitenland
• de douanekosten
• de stallingskosten.

SPOTICAR Assistance komt niet tussen in 
volgende gevallen: 
•  Immobilisatie ten gevolge van bandenpech 

(behalve bij defect van de bandenkit); 
zonder of verkeerde brandstof, afgesloten 
wagen of sleutels verloren, en ongeval

•  Immobilisatie ten gevolge van vandalisme 
en (poging tot) diefstal

•  Brand (aan of binnen het voertuig), 
glasbraak, vernieling van of schade aan 
ruiten of lampen

•  Elke pech of schade voortvloeiend 
uit gevallen van overmacht, 
oorlogsgebeurtenissen, binnenlandse 
onrust, stakingen, inbeslagnames, 
beperkingen opgelegd door de overheid, 
officieel verbod, piraterij, ontploffingen van 
apparaten of nucleaire en radioactieve 
invloeden

•  Pech als gevolg van een natuurramp
Onder natuurramp wordt verstaan:

›  een overstroming, zijnde het overlopen 
van waterlopen, kanalen, meren, vijvers 
of zeeën na atmosferische neerslag, 
een afstroming van water wegens een 
gebrek aan absorptie in de bodem na 
atmosferische neerslag, het smelten van 
sneeuw of ijs, het breken van dijken of een 
vloedgolf,

›  even als de aardverschuivingen en 
grondverzakkingen die erdoor veroorzaakt 
worden.

›  een aardbeving met natuurlijke oorzaak 
die goederen die tegen dit gevaar 
verzekerd werden vernielt, breekt of 
beschadigt binnen 10 kilometer van 
het verzekerde gebouw of die werd 

geregistreerd met een minimale 
magnitude van 4 op de schaal van Richter 
evenals de overstromingen, overlopingen 
en terugstromen van openbare 
rioleringen, de aardverschuivingen en de 
grondverzakkingen die erdoor veroorzaakt 
worden.

›  een overloping of terugstroom van 
openbare rioleringen, veroorzaakt door 
hoogwater, atmosferische neerslag, storm, 
sneeuwval of ijs of een overstroming.

›  een aardverschuiving of grondverzakking, 
zijnde een verplaatsing van een 
beduidende grondmassa die goederen 
vernietigt of beschadigt, integraal of 
deels te wijten aan een ander natuurlijk 
fenomeen dan een overstroming of 
aardbeving.

•    Elke pech die direct of indirect het 
gevolg is van deelname aan wedstrijden 
of rallysporten, voorbereidende tests 
voor deze proeven, deelname aan 
militaire oefeningen, hulpverlening op 
rampenplaatsen en dergelijke

•  Schade of diefstal van lading, voorwerpen/
bijhorigheden of dieren uit de wagen

•  Immobilisatie door een defecte 
aanhangwagen

•  Elke schade of verlies dat optreedt tijdens 
het commercieel gebruik van het gedekte 
voertuig

•  Immobilisatie van het voertuig door het 
ingrijpen van de ordediensten, zoals 
zware wetsovertredingen (snelheid en/of 
alcoholgebruik), door de inbeslagname van 
het voertuig of door iedere andere wettelijke 
immobilisatie

•  Voertuigen die stilstaan als gevolg van de 
door de fabrikant voorgeschreven verplichte 
periodieke onderhoudswerkzaamheden, 
montage van accessoires en spuitwerk

•  Bergingsoperaties
•  Voertuigen die reeds in een garage staan
•  Slepingen in opdracht van de overheid
•  Algemene terugroepacties of 

incidenten gerelateerd aan periodieke 
onderhoudsbeurten, revisies en pech 
ten gevolge van herstellingen die waren 
uitgevoerd tijdens de voorbije maand.



ZORG VOOR DE NODIGE 
INFORMATIE

SPOTICAR Assistance wil je graag snel en 
zorgvuldig van dienst zijn.
Als je belt, stellen onze medewerkers je 
daarom de volgende vragen:

• Wat is het probleem waarvoor je belt?
• Waar bevindt je auto zich?
• Welk is het model van je auto?
• Wat is je nummerplaat?
• Wat is het chassisnummer van je auto?

Je vindt dat terug op het inschrijvingsbewijs 
(‘gele kaart’) van je auto.

Hoe beter je op deze vragen kan antwoorden, 
hoe sneller wij je kunnen helpen.

BEL ONS

24 uur op 24. 7 dagen op 7.
Vanuit België of vanuit het buitenland.
Ook op zon- en feestdagen.

JE HEBT ONS NODIG?

HIER IS WAT JE BEST DOET

078 050 068


