Voor Nederland
Aangeboden voor 2020 Polaris modellen die gekocht en geregistreerd zijn in de
BENELUX.
Vraag uw Polaris dealer naar de voor waarden die van toepassing zijn.

** Polaris Roadside Assistance wordt uitgevoerd door Allianz Worlwide Partners.

+31 (0)20 592 9236
Voor België:

+32 (0)2 773 6250

Uw Polaris® voertuig is ontworpen en
gebouwd om u de allerbeste rij-ervaring te
laten beleven..
Het rijden met een Polaris® voertuig is het
ultieme avontuur maar soms kunnen zich
onverwachte situaties voordoen.
Om deze reden biedt Polaris® een
complementaire veiligheid in de vorm van
Roadside Assistance, zodat u in vertrouwen
kunt genieten van voertuig
De Roadside Assistance wordt u
aangeboden gedurende de eerste 2 jaar na
aanschaf van uw nieuwe Polarise® bij één
van de officiële dealers in de BENELUX.
Vraag uw Polaris® dealer naar de
voorwaarden die van toepassing zijn

WAAR EN WANNEER KRIJGT U
ROADSIDE ASSISTANCE?
• Bij een mechanisch of elektrisch defect, waardoor het voertuig niet meer kan rijden;
• Geldig voor alle landen die vermeld staan op de groene kaart. Uitsluitend op de openbare weg
(dus niet off-road);

LET OP! Alle andere gevallen zoals bijvoorbeeld een verloren sleutel,
verkeerde brandstof , een ongeval of een fout van de bestuurder/passagier,
worden niet gedekt door de Roadside Assistance. Vraag naar de
uitgebreide voorwaardenb bij uw Polaris® dealer

WAT DOET ROADSIDE ASSISTANCE
VOOR U?
Afhankelijk van de situatie, zal Polaris® Roadside Assistance het volgende voor u doen of betalen :
Voor uw Polaris® voertuig: Hulp op locatie of, indien noodzakelijk, transport naar de dichtstbijzijnde
Polaris® dealer..
Voor u persoonlijk: Als uw Polaris® ter plekke niet gerepareerd kan worden, biedt Roadside
Assistance mobiliteitsgarantie door:
• De voortzetting van uw reis of uw terugkeer naar huis, op de meest passende wijze en onder
bepaalde voorwaarden;
• Een bijdrage ingeval van de noodzaak voor een hotel accommodatie

WAT MOET U DOEN
ALS U SUPPORT
NODIG HEEFT?
Neem als eerste contact op met
de alarmcentrale van de Polaris®
Roadside Assistance. Er zal gevraagd
worden naar het chassisnummer en
kenteken van uw Polaris®.

