
PECHHULP



ER IS EEN NIEUWE  
NORM VOOR GERUSTHEID

UW  INFINITI
is gebouwd volgens de hoogste kwaliteits-
standaarden en is het resultaat van wer-
kelijk buitengewoon ontwerp en techniek. 
Mocht er echter toch iets onverwachts 
gebeuren, en mocht u hulp nodig hebben 
onderweg, dan zullen we altijd voor u klaar-
staan om u te helpen, 24 uur per dag en 7 
dagen per week. Sterker nog, u hoeft niet 
eens in uw Infiniti onderweg te zijn om hulp 
te krijgen. Dit is allemaal onderdeel van In-
finiti’s unieke Total Ownership Experience.

DEKKING*
Infiniti Touring Assistance dekt zowel uw 
auto als de eigenaar. Dus, ongeacht wie er 
achter het stuur van uw Infiniti zit (u, uw 
echtgenoot/echtgenote, een familielid of 
een vriend(in)), uw auto is altijd en in heel 
Europa gedekt. Dit betekent ook dat wanneer 
u, de eigenaar, in een ander voertuig rijdt 
of meerijdt, u nog steeds door ons gedekt 
wordt.

*Lees de gedetailleerde voorwaarden op de volgende 
pagina’s.

SERENITY

PEACE

INFINITI



IN HET  
ONWAARSCHIJNLIJKE 
GEVAL  
dat u onderweg hulp nodig heeft met uw Infi-
niti hebben wij een breed scala aan Mobility 
Services voor u om u te helpen.
U en uw passagiers zijn altijd onze eerste 
prioriteit. Onze experts van Mobility Services 
zullen ervoor zorgen dat u en uw passagiers 
veilig en comfortabel aankomen op uw be-
stemming, terwijl erkende technici en per-
soneel van de dichtstbijzijnde Infiniti-Centra 
bij de plek waar u pech kreeg voor uw Infiniti 
zullen zorgen.
Tot op het moment dat u herenigd wordt met 
uw Infiniti kunt u rekenen op de voordelen 
van Infiniti Mobility, zoals overnachtingen in 
een eersteklas hotel en plaatselijk vervoer. 

MOBILITÄT
We halen de beste beschikbare vervangende 
auto uit één van onze Infiniti-Centra zodat u 
weer mobiel bent. Als er bij het dichtstbijzijn-
de Infiniti-Centrum geen vervangende auto 
beschikbaar is, regelen we eersteklas vervoer 
over land of vliegtickets in Business Class 
voor u en uw passagiers zodat u de vervan-
gende auto kunt ophalen. Uw bagage, inclu-
sief bijzondere bagage zoals ski’s en fietsen, 
is ook gedekt. Bovendien kunt u ook op onze 
hulp rekenen, geheel gratis, als u tijdens de 
garantieperiode hulp nodig heeft in verband 
met vervelende voorvallen zoals een verloren 
sleutel, een lekke band, of een ongeval.

*Lees de gedetailleerde voorwaarden op de volgende 
pagina’s.

VOORDELEN VAN  
INFINITI MOBILITY*

PEACE
INFINITI



ALS EEN INFINITI- 
EIGENAAR 
Als een Infiniti-eigenaar heeft u ook een-
maal per jaar recht op een servicetegoed. 
Met dit servicetegoed kunt u gratis pech-
hulp krijgen als u in een andere auto rijdt of 
meerijdt. Dus ook als u pech heeft met een 
auto van een vriend(in) of familielid dat zelf 
geen recht heeft op pechhulp, geeft uw sta-
tus als Infiniti-eigenaar u toegang tot onze 
Mobility Services*.
Wij zullen dan, geheel gratis, de auto waa-
rin u rijdt direct repareren (langs de weg) 
of deze naar een geschikte garage slepen 
binnen een straal van 50 kilometer. En dit 
alles puur en alleen omdat u een Infini-
ti-eigenaar ben.

*Lees de gedetailleerde voorwaarden op de volgende 
pagina’s.
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DE DEKKING GELDT  
De dekking geldt niet alleen in het land 
waar u woont, u bent ook gedekt - met alle 
voordelen - overal in Europa waar u met uw 
Infiniti reist. Immers, de ware eigendomser-
varing is grenzeloos wat betreft veiligheid, 
betrouwbaarheid en zorg.

*Lees de gedetailleerde voorwaarden op de volgende 
pagina’s.

GELDIGHEID
Infiniti Touring Assistance staat tot uw 
beschikking tijdens de looptijd van uw origi-
nele fabrieksgarantie (drie jaar), maar kent 
geen beperking qua kilometerstand.

PAN-EUROPEES*

PEACE

INFINITI



Slepen:  Als de Infiniti niet ter plekke of bij u thuis gerepareerd kan worden, en deze 
onbruikbaar is geworden door:

• Een defect dat onder de garantie valt : de Infiniti moet naar het Infiniti-Centrum 
van uw keuze gesleept worden.

• Fout van de bestuurder: de Infiniti wordt naar de dichtstbijzijnde dealer bij de plek 
van het voorval gesleept op kosten van de eigenaar van de Infiniti. Extra afstand die 
afgelegd moet worden voor het slepen zal voor uw rekening zijn.

Stalling: Als de Infiniti gesleept moet worden en het dichtstbijzijnde Infiniti-Centrum is 
dicht (buiten openingstijden), dan wordt de auto automatisch vervoerd naar een veilige 
stallingslocatie. De Infiniti wordt dan op de volgende werkdag naar het Infiniti-Centrum 
gebracht zonder extra kosten voor de Klant.

Reis voortzetten of terugkeren naar huis: De bestuurder en passagiers van de Infiniti 
hebben recht op de volgende gratis Extra Diensten als de auto volgens de fabrikant 
niet op dezelfde dag gerepareerd kan worden, of wanneer reparatie langer dan drie 
uur gaat duren:

De bestuurder en zijn of haar passagiers kunnen dan kiezen of ze hun reis willen 
voortzetten of liever terugkeren naar huis. Vervoer geschiedt door middel van taxi of 
auto met chauffeur (afhankelijk van beschikbaarheid en tot een afstand van 100 km), 
trein in eerste klas (tussen 100 km en 500 km) of vliegtuig in Business Class (boven  
500 km). Als u bijzondere bagage bij u heeft (zoals grote bagage, ski’s, een fiets) zal 
Infiniti Touring Assistance een vervoersoplossing voor u zoeken.

Vervangwagen:  Als u een pechgeval had terwijl uw auto nog steeds garantiedekking 
heeft en langer dan drie uur onbruikbaar is of als de reparatie niet op dezelfde dag 
uitgevoerd kan worden en slepen eerst georganiseerd is, dan heeft u recht op een 
vervangende auto in combinatie met de Accommodatie die u kiest, in plaats van lokaal 
vervoer. Dit wordt niet beschouwd als voortzetting van uw reis, maar als lokaal vervoer 
voor u en uw passagiers terwijl u wacht tot de Infiniti gerepareerd kan worden.

Een vervangende auto kan geboden worden zodat u de reis voort kunt zetten als u 
hiervoor mocht kiezen in plaats van te wachten tot de Infiniti gerepareerd is. In dat 
geval gelden de volgende regels:

• Als u er de voorkeur aan geeft om uw reis voort te zetten in een vervangende auto 
zal Touring Assistance een huurauto voor u regelen in dezelfde categorie als de 
onbruikbare Infiniti.

• U bent verplicht zich te houden aan de huurvoorwaarden en plaatselijke wettelijke 
vereisten: verzekering, brandstof en andere kosten zijn voor rekening van de 
Klant (inclusief het overhandigen van een waarborg door middel van creditcard of 
cheque).

• Als u niet kunt voldoen aan de huurvoorwaarden van de huurauto, of om 
een bepaalde reden niet een vervangende auto kunt huren, zullen zo mogelijk 
alternatieve regelingen geboden worden.

• Er is geen minimum aantal kilometers tussen de plek waar de auto pech kreeg en 
het huisadres om recht te hebben op een vervangende auto.

• U mag de vervangende auto houden zo lang het duurt om uw auto te repareren. 
Als de huur langer bedraagt dan 3 werkdagen, zal Infiniti toestemming verlenen 
zoals vereist.

Taxi en Auto met Chauffeur:  U heeft recht op een taxi of auto met chauffeur (indien 
beschikbaar) tot een afstand van 100 km enkele reis. Deze Extra Dienst mag gebruikt 
worden in combinatie met andere Extra Diensten (bijv. trein, vliegtuig, boot, huurauto).
Goederenvervoer: Voor alle opties voor het voortzetten van de reis zal ook een 

oplossing voor het vervoer van goederen (met verzekering onder voorbehoud van 
beperkingen) geboden worden voor voorwerpen die in of op de Infiniti vervoerd werden 
(fietsen, ski’s/snowboards, dakbox, enz. behalve dieren en aan bederf onderhevige 
waren) die niet vervoerd kunnen worden met het vervoersmiddel dat is geselecteerd 
om de reis mee voort te zetten.

Repatriëring van de Auto (over landsgrenzen):  Als de geschatte duur van de reparatie 
van een Infiniti die in het buitenland onbruikbaar is geworden langer is dan 3 
werkdagen:

• Kan de Infiniti ongerepareerd gerepatrieerd worden naar het Infiniti-Centrum van 
uw keuze in het land waar u woont.
• Wordt de gerepareerde Infiniti naar de locatie van uw keuze gebracht.
• Als u liever de gerepareerde Infiniti zelf ophaalt, bieden we u geschikt vervoer, 
alleen aan u als bestuurder (per taxi, trein of vliegtuig, afhankelijk van de afstand).

Ophalen van Gerepareerde Auto:   Om u in staat te stellen om de gerepareerde auto 
op te halen, zorgen wij voor geschikt vervoer. U hebt recht op een taxi (als de afstand 
minder is dan 100 km), een treinticket voor eerste klas (tussen 100 en 500 km) of een 
vliegticket voor Business Class (als de afstand boven 500 km is).

Voordelen volgend op andere Gedekte Voorvallen:

• Voor alle gedekte voorvallen behalve Pech (met uitzondering van botsingen), 
vandalisme, diefstal, eigen fout, enz. wordt uw recht op voordelen beperkt tot 
slepen naar de dichtstbijzijnde dealer.

• Extra Diensten kunnen geregeld worden, maar dan op kosten van de Klant.

6- VOORDELEN VOOR EIGENAARS  
VAN EEN INFINITI
In aanmerking komende Klanten die in een andere auto reizen die onbruikbaar is 
geworden door een Gedekt Voorval in het Gedekte Gebied (met uitzondering van 
Griekenland) kunnen eenmaal per jaar een beroep doen op Infiniti Touring Assistance 
voor de volgende Basisdiensten en Extra Diensten in het Gedekte Gebied als volgt:

Reparatie langs de weg:
• Basishulp en reparaties worden uitgevoerd langs de weg of thuis. 

• Tijdelijke reparaties om de Klant in staat te stellen de auto direct naar de 
dichtstbijzijnde garage te rijden zijn ook mogelijk.

Slepen :Als de auto niet ter plekke gerepareerd kan worden, wordt de auto naar 
de dichtstbijzijnde garage gesleept. Infiniti Touring Assistance zal nagaan of de 
Infiniti-organisatie in het land in kwestie voorkeursgarages heeft (die zij specificeren), 
waarnaar de auto zal worden gesleept, tot 50 km vanaf de plek van het voorval. Als er 
geen voorkeursgarage is binnen 50 km van de plek van het voorval wordt de auto naar 
de dichtstbijzijnde garage gesleept.

•Als de auto een nacht gestald moet worden, dan wordt dit gratis voor u geregeld.

Vervangwagen:
• Als u uw reis wilt voortzetten in een vervangende auto zal Infiniti Touring 
Assistance een vervangende auto voor u regelen op uw kosten (volgens eerder 
overeengekomen tarieven van Infiniti Touring Assistance). Het reserveren van deze 
vervangende auto zal door Infiniti betaald worden, maar de kosten van de huur en 
alle daarmee samenhangende kosten zullen rechtstreeks door de Klant betaald 
worden.

• U bent verplicht zich te houden aan de huurvoorwaarden: verzekering, brandstof 
en andere kosten zijn voor uw rekening (inclusief het overhandigen van een 
waarborg door middel van creditcard of cheque).

• Als u niet kunt voldoen aan de huurvoorwaarden van de huurauto, of er is een 
bepaalde reden waardoor de bestuurder niet een vervangende auto kan huren, 
zullen zo mogelijk alternatieve regelingen geboden worden, waarbij de kosten voor 
uw rekening zijn.

• Aangezien dit geheel voor uw eigen rekening is, kunt u elk type vervangende auto 
kiezen.

7- BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID
Behalve daar waar deze Voorwaarden anders aangeven, wordt Infiniti Touring 
Assistance geheel kosteloos aangeboden door Infiniti, en door hiervan gebruik te 
maken gaat u akkoord met en accepteert u als bindend alle beslissingen van Infiniti en 
door Infiniti aangewezen dienstverleners en vertegenwoordigers betreffende zaken die 
verband houden met Infiniti Touring Assistance.

Infiniti en aan Infiniti gelieerde bedrijven, dochterbedrijven, aangewezen 
vertegenwoordigers inclusief internetaanbieders (“Infiniti-partijen”) kunnen niet 
aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade of letsel, verliezen of 
schade van willekeurig welke aard dat u heeft geleden als gevolg van het hebben van 
Infiniti Touring Assistance. Echter, deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor 
aansprakelijkheid waarvan beperking of uitsluiting uitdrukkelijk verboden wordt door 
de wet.

Infiniti doet afstand van alle expliciete of impliciete garanties of voorwaarden, 
inclusief zonder beperking de garanties of voorwaarden voor toereikende kwaliteit 
of doelmatigheid en die voort kunnen komen uit zaken of gebruik van handel die 
verband houden met het aanbieden van Infiniti Touring Assistance. Infiniti kan nooit 
aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade, bijzondere, incidentele of 
andere schade als gevolg van of verband houdende met de verplichtingen en relaties 
die gevestigd worden door deze Touring Assistance. Echter, deze beperking van 
aansprakelijkheid geldt niet voor aansprakelijkheid waarvan beperking of uitsluiting 
uitdrukkelijk verboden wordt door de wet.

8- PRIVACY
Infiniti (een afdeling van Nissan International SA) zal persoonlijke gegevens aanhouden 
en gebruiken voor de levering van Touring Assistance. Infiniti zal mogelijk uw gegevens 
delen met haar partners voor het leveren van de diensten. In een dergelijk geval zullen 
deze partners zich aan een vertrouwelijkheidsovereenkomst houden en uw gegevens 
uitsluitend gebruiken voor levering van Touring Assistance.
U heeft recht op inzage in en aanpassing van uw gegevens, en u kunt dit recht 
uitoefenen door contact op te nemen met Infiniti op het volgende adres qualitycentre.
eu@infiniti-customerexperience.com of via de website http://www.infiniti.eu/.

9- BEËINDIGING EN/OF KOSTEN
Infiniti behoudt zich het recht voor om een In aanmerking komende Klant de Infiniti 
Touring Assistance direct te ontzeggen om een ernstige reden en/of om Infiniti Touring 
Assistance te beëindigen of wijzigen op willekeurig welk tijdstip om willekeurig welke 
reden naar eigen goeddunken en zonder hierdoor aansprakelijk gesteld te worden 
jegens de In aanmerking komende Klant.

HIERONDER STAAN DE VOORWAARDEN 
(“VOORWAARDEN”) VAN INFINITI TOURING ASSISTANCE 
(“INFINITI TOURING ASSISTANCE”) ZOALS GELEVERD 
DOOR INFINITI1, EN DEZE ZULLEN UITLEGGEN HOE U 
IN AANMERKING KAN KOMEN VOOR INFINITI TOURING 
ASSISTANCE. U WORDT VERZOCHT DEZE VOORWAARDEN 
ZORGVULDIG TE LEZEN.

1- INLEIDING
Infiniti Touring Assistance is een dienst voor zowel u als uw Infiniti, aangezien het u, de 
eigenaar van een Infiniti, en uw Infiniti (ongeacht wie ermee rijdt) recht geeft op Infiniti 
Touring Assistance.
De voordelen van deze dienst omvatten, onder andere, reparatie langs de weg of 
slepen en stalling, als dat nodig is, en extra voorzieningen zoals accommodatie, 
vervangend vervoer, repatriëring...wanneer uw auto of een andere auto waar u in rijdt 
pech krijgt, mits aan de Voorwaarden (die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden) 
wordt voldaan.

2- RECHT
Infiniti Touring Assistance staat tot uw beschikking als de bestuurder van de auto, maar 
ook als de eigenaar van een Infiniti wanneer u in een andere auto rijdt (“In aanmerking 
komende Klant” of “Klant”), en wel op de volgende voorwaarden:

2.1 BESTUURDER VAN EEN INFINITI:
Als de bestuurder van een Infiniti (eigenaar of persoon die de Infiniti bestuurt met 
toestemming van de eigenaar) heeft u recht op Infiniti Touring Assistance als de auto:

(I) Een nieuwe originele Infiniti is, die gekocht is bij een officieel Infiniti-Centrum 
in de Europese Unie (met uitzondering van Cyprus, Denemarken en Franse overzeese 
gebieden) of Zwitserland, en mits Infiniti Touring Assistance beschikbaar is op de 
datum waarop daarom wordt verzocht. Infiniti Touring Assistance is beschikbaar in 
de volgende landen: Andorra, België, Bosnië2, Bulgarije2, Denemarken, Duitsland, 
Estland, Finland, Frankrijk3, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië2, Letland, 
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië2, Monaco, Nederland, Noorwegen, 
Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland2 (beperkt toegankelijke 
zones eromheen), San Marino, Servië2, Slovenië2, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, 
Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland2, Zweden, Zwitserland. (Infiniti-auto’s 
die zijn verkocht door ongeautoriseerde dealers en voertuigen verkocht in een land 
buiten het Gebied vallen niet onder de Touring Assistance).

(II) Nog steeds gedekt wordt door de officiële fabrieksgarantie van 3 jaar.

(III) Niet gedekt: voertuigen voor speciale doeleinden (bijv. ambulance, 
gepantserde limousine, lesauto en/of geen onderdeel van een vloot die specifiek 
bestemd is voor verhuur).

(IV) Auto’s die onbruikbaar geworden zijn in het Gedekte Gebied door willekeurig 
welke van de voorvallen beschreven in Hoofdstuk 3 hieronder (“Gedekte voorvallen”).

(V) Taxi’s hebben alleen recht op basisdiensten (extra diensten worden wellicht 
alleen voor privé-gebruik aangeboden).

1 Infiniti is een Infiniti-afdeling van Nissan International SA, gevestigd  
te Zone d’Activités La Pièce 12, 1180 Rolle, Zwitserland.

2 Er gelden beperkingen voor deze landen.

3 Met uitzondering van Franse overzeese gebieden.

2.2 EIGENAAR VAN EEN INFINITI:
Als de eigenaar van een Infiniti heeft u recht op Infiniti Touring Assistance wanneer  
u in een andere auto rijdt (niet noodzakelijkerwijs een Infiniti), mits:

• U een Infiniti heeft die aan alle voorwaarden voldoet uit paragrafen (I) t/m (V) 
hierboven voor de Bestuurder van een Infiniti.

• De andere auto eigendom is van een familielid of vriend(in) die zelf geen  
pechhulp heeft.

• U toestemming heeft gekregen van het familielid of de vriend(in) om in diens  
auto te rijden.

• De auto van dit familielid of deze vriend(in) minder weegt dan 3,5 ton 
bruto voertuiggewicht, en geen taxi, ambulance of ander speciaal voertuig, 
landbouwvoertuig, legervoertuig, gepantserde limousine, klassieker, racewagen  
of een andere voertuig is met een geschatte waarde van meer dan 125.000 euro.

• De andere auto onbruikbaar geworden is in het Gedekte Gebied door één van de 
Gedekte Voorvallen.

• U ter plekke bent wanneer de pechhulpdiensten van Infiniti Touring Assistance 
geleverd worden.

• Infiniti behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen zonder enige 
aansprakelijkheid jegens u. U wordt geacht melding te hebben ontvangen van 
wijzigingen in de Voorwaarden de eerstvolgende keer dat u de website bezoekt.

• Infiniti behoudt zich het recht voor om nader te onderzoeken of u in aanmerking 
komt voor Touring Assistance, aan welk onderzoek u op eigen kosten en op verzoek 
van Infiniti zult deelnemen.

3- GEDEKTE VOORVALLEN
Touring Assistance wordt geboden aan In aanmerking komende Klanten als zich 
één van de volgende Gedekte Voorvallen voordoet, onder voorbehoud van de 
uitzonderingen die hieronder beschreven worden in Hoofdstuk 4:

• Mechanische of elektrische pech (“Pech”).

• Defect in veiligheidsonderdelen zoals de voorruit, zijruit, 
waarschuwingsknipperlichten (dat weerslag kan hebben op veiligheid), 
airbagsysteem, veiligheidsgordel, draaihendel, ruitenwissers, richtingaanwijzers, 
voor- of achterlichten. In dit geval hebben In aanmerking komende Klanten recht op 
slepen (geen reparatie ter plekke).

• Fouten van de bestuurder (te weinig brandstof, verkeerde brandstof, vervuilde 
brandstof, sleutel in gesloten auto achtergelaten, verloren of kapotte autosleutels, 
lekke band, lege accu).

• Verkeersongeval waardoor de auto onbruikbaar is geworden.

• Vandalisme waardoor de auto onbruikbaar is geworden.

• Vandalisme waardoor de auto onbruikbaar is geworden (diefstal van wielen).

• Poging tot diefstal waardoor de auto onbruikbaar is geworden.

• Diefstal van de auto.

• Brand (bijvoorbeeld door een probleem in de motor).

4- UITZONDERINGEN
In de volgende situaties bestaat er geen recht op Touring Assistance:

• De Klant is betrokken bij een verkeersongeval veroorzaakt door overtreding van 
geldende verkeersregels.

• De auto is betrokken bij motorraces, rally’s, snelheids- of duurtesten, circuitdagen, 
proefritten, of wordt gebruikt op niet officiële wegen.

• Als hulp nodig is als gevolg van oorlog, rellen, oproer, massale politieke 
betogingen, plunderingen, staking, gebruik voor militaire doeleinden of 
terroristische daden, schade door aardbeving, abnormale weersomstandigheden, 
atmosferische verschijnselen, nucleaire transformatieverschijnselen of straling door 
kunstmatige versnelling van atoomdeeltjes.

• Als pech veroorzaakt is door opzettelijke beschadiging of vandalisme door de 
eigenaar of bestuurder of deelname aan een criminele daad of misdrijf.

• Als schade het gevolg is van een ingreep door de autoriteiten van het land waarin 
hulp wordt verleend, of schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden.

• Als schade het gevolg is van handelingen die in strijd zijn met de aanbevelingen in 
het instructieboekje.

• Gevolgkosten en/of schade aan eigendommen door een geval van Pech.

• Auto’s die niet geschikt zijn voor deelname aan het verkeer of die niet 
onderhouden worden volgens de aanbevelingen van de fabrikant.

• Een hulpdienst die niet in deze Voorwaarden beschreven wordt en waar geen 
voorgaande toestemming voor is verleend door Infiniti Touring Assistance.

• Extra Diensten georganiseerd door een derde, dus een andere partij dan de 
aanbieder van Infiniti Touring Assistance.

• Diensten georganiseerd door u of een derde anders dan Infiniti Touring Assistance 
worden uitgesloten. De enige reguliere uitzondering hierop betreft een geval waarin 
de auto onbruikbaar is geworden op een plek waar een staatsmonopolie bestaat 
(zoals in geval van wegslepen op snelwegen in Frankrijk), of op een afgelegen plek, 
en de aanbieder, zoals een hotel, alleen contante betaling accepteert.

• Kosten die gemaakt zouden zijn als de Pech zich niet had voorgedaan, zoals 
voedsel, accommodatie, taxikosten, brandstof- of tolkosten, behalve wanneer dit 
toegestaan is door deze Voorwaarden.

5- VOORDELEN VOOR DE BESTUURDER  
VAN EEN INFINITI
In aanmerking komende Klanten die niet meer verder kunnen in een Infiniti door een 
Gedekt Voorval binnen het Gedekte Gebied kunnen het nummer van Infiniti Touring 
Assistance in hun land bellen om basisdiensten (“Basisdiensten”) en extra diensten 
(“Extra Diensten”) te ontvangen in het Gedekte Gebied, en wel als volgt:

VOORDELEN NA EEN GEVAL VAN PECH: 
BASISDIENSTEN:

Basishulp en -reparaties worden geleverd ter plekke waar de auto pech heeft 
opgelopen of thuis als het gaat om elektrische of mechanische reparaties. Als de Infiniti 
niet ter plekke of bij de Klant thuis gerepareerd kan worden binnen 45 minuten, zal de 
onbruikbare Infiniti weggesleept worden zoals hieronder beschreven. Als u hiervoor 
kiest, kunnen tijdelijke reparaties verricht worden om het probleem op te lossen of om 
te zorgen dat u de auto direct naar het dichtstbijzijnde Infiniti-Centrum kunt rijden. Als 
de auto in het Infiniti-Centrum moet blijven ter reparatie zal het volgende gelden:

• Als het door een mechanisch of elektrisch probleem (defect dat onder de garantie 
valt) komt, ontvangt u wellicht de Extra Diensten die hieronder beschreven worden.

• Als het door een fout van de bestuurder (defect veroorzaakt door klant) komt, 
worden de Extra Diensten, als u deze wenst te ontvangen, in rekening gebracht 
zoals hieronder beschreven.
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