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SEAT houdT  
jE mobiEl
Bij een nieuwe SEAT krijg je gratis 

Mobiliteitsservice. Die helpt je bij pech snel 

weer op weg, 24 uur per dag en in bijna heel 

Europa. Deze hulpverlening kost je niets.

Onze dienstverlening zorgt ervoor dat je 

spoedig weer op weg wordt geholpen. Je kunt 

de Mobiliteitsservice 24 uur per dag, 7 dagen 

per week, bereiken wanneer je om hulp 

verlegen zit, zowel in Nederland als in het 

buitenland. In deze brochure kun je lezen 

wanneer je van de Mobiliteitsservice gebruik 

kunt maken, waar deze uit bestaat en waar je 

op kunt rekenen. Op pagina 6 kan je vinden in 

welke landen onze service geldt. 

Vanaf het moment dat je je nieuwe SEAT koopt, 

en gedurende een periode van 2 jaar (te rekenen 

vanaf de datum van aflevering van je nieuwe 

SEAT), kun je profiteren van alle diensten die de 

SEAT Mobiliteitsservice te bieden heeft. Je kunt 

gedurende deze periode zonder extra kosten 

van deze service gebruik maken. Omdat SEAT 

vindt dat je ook na het aflopen van deze 2-jarige 

SEAT Mobiliteitsservice verzekerd moet kunnen 

zijn van 24 uur per dag hulpverlening, kun je 

deze ieder jaar kosteloos verlengen. De enige 

voorwaarde is dat je je SEAT bij een offi ciële 

SEAT Service Partner laat onderhouden.

WAnneer heb je recht op seAt 

Mobiliteitsservice?

Om in aanmerking te komen voor alle diensten 

van de SEAT Mobiliteitsservice vragen wij je om 

onze onderhoudsinstructies in acht te nemen. 

Dit houdt in dat je de voorgeschreven 



handelingen en aanbevolen reparaties dient uit te laten voeren 

bij een officiële SEAT Service Partner binnen de voorgeschreven 

periode of het aantal kilometers. Hierdoor ben je gegarandeerd 

van het optimaal functioneren van je SEAT, nu en in de toekomst. 

Door ons uitgebreide dealernetwerk is er altijd een gespeciali-

seerde SEAT-vestiging bij jou in de buurt waar de beste service 

voor je auto wordt geboden. Kijk op www.seat.nl wat jouw 

dichtstbijzijnde SEAT-vestiging is.

hoe Werkt het? 

SEAT Mobiliteitsservice zorgt ervoor dat je wordt geholpen  

wanneer je als gevolg van een defect aan je auto onderweg 

gestrand bent. Wij bieden je ook onder steuning na een ongeval, 

bij diefstal, wanneer je zonder brandstof staat of wanneer je 

geen reservewiel hebt.

Neem altijd eerst contact met ons op via een van hiernaast 

genoemde telefoonnummers en voorkom dat je in een gevaar-

lijke situatie terecht komt waardoor gevolgschade aan je auto 

kan ontstaan. Wij zorgen er voor dat je zo snel mogelijk je reis 

kunt voortzetten, in je eigen auto of op andere wijze, onder de 

volgende voorwaarden:

•  Er komt een service-auto op de plek waar je auto staat, met 

service-experts die zo mogelijk je auto ter plekke repareren. 

•  Wanneer dit niet mogelijk is, zal je auto naar de dichtstbijzijnde 

SEAT-vestiging worden gesleept om daar te worden 

gerepareerd. 

Wanneer de reparatie niet binnen maximaal drie dagen kan 

worden uitgevoerd bij de dichtstbijzijnde SEAT Service Partner, 

kun je je auto laten vervoeren naar de SEAT-vestiging die zich het 

dichtst bij je woonadres bevindt.

Mobiliteitsservice telefoonnuMMers: 

Het telefoonnummer als je belt in Nederland: 

0800-0242500. 
Het telefoonnummer dat je belt vanuit het buitenland: 

+31-70-3145375. 
Je wordt altijd in het Nederlands te woord gestaan.



WAt kunnen Wij je bieden? 

Wanneer reparatie in de werkplaats meer dan twee uur in beslag 

neemt, kan in overleg één van de volgende services geboden 

worden:

•  Een vervangende auto tot je SEAT is gerepareerd. Gedurende 

maximaal drie dagen (dit is afhankelijk van de aard van de 

reparatie) kun je gebruik maken van een auto van gelijke 

klasse, inclusief vrije kilometers.

of

•  Vervoer naar je woonadres per trein (1e klasse) of vliegtuig 

(toeristenklasse) voor alle inzittenden van de auto.

of

•  Verblijf in een **** hotel in de buurt van de SEAT-vestiging 

gedurende maximaal drie nachten (alleen wanneer het 

probleem meer dan 50 km van je woonadres optreedt).

•  Wanneer de auto is gerepareerd, vergoedt de SEAT 

Mobiliteitsservice de reiskosten voor één persoon om de auto 

op te halen, vanaf je woonadres tot de plaats waar de auto is 

gerepareerd. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor 

het vervoer naar huis van de inzittenden. Je kunt er ook voor 

kiezen om de auto door ons te laten bezorgen bij je eigen 

SEAT-vestiging, indien je auto niet binnen 3 dagen gerepareerd 

kan worden.

•  Indien nodig kan je auto maximaal drie dagen worden gestald 

bij de dealer.

•  Indien nodig worden de taxikosten vergoed voor maximaal  

¤ 40,-, bijvoorbeeld voor vervoer van en naar het hotel.

•  Telefonische juridische ondersteuning na een ongeval (*).

•  Telefonische medische ondersteuning wanneer je in het 

buitenland reist (*). 

Als je het nummer voor de Mobiliteitsservice belt, hebben wij de 

volgende gegevens van je nodig:

• Je naam

• Telefoonnummer 

• Adres 

• Model en kenteken van je SEAT

•  Chassisnummer (deze staat op het kenteken bewijs)

•  De datum van de laatste onderhoudsbeurt en het aantal 

*  Wij verbinden je door met juridische en medische experts 

die je in het Nederlands te woord zullen staan.



kilometers dat op die datum is genoteerd  

(zie hiervoor je onderhoudsboekje)

•  Informatie over het soort probleem waardoor 

je niet verder kunt reizen en de omstandig-

heden waaronder het probleem is opgetreden

•  Een zo exact mogelijke beschrijving van de 

plek waar je je bevindt.

Als je je op een plaats bevindt die mogelijk 

gevaar kan opleveren bij de hulpverlening, 

vermeld dit dan als je SEAT Mobiliteitsservice 

belt. Je kunt zelf wachten op een veilige plek in 

de buurt van je auto tot de service- auto 

arriveert. Onderneem zelf geen verdere acties 

voordat je contact hebt opgenomen met de SEAT 

Mobiliteitsservice. Alle hulp verlening dient 

altijd eerst met de SEAT Mobiliteitsservice te 

worden afgestemd.



Overzicht geografische dekking

Azoren Andorra Algerije

België Bulgarije Cyprus

Denemarken Duitsland Estland

Finland Frankrijk Gibraltar

Griekenland
Groot-
Brittannië/
Noord-Ierland

Hongarije

Ierland IJsland Italië

Kroatië Letland Liechtenstein

Litouwen Luxemburg Macedonië

Madeira Malta Marokko

Monaco Nederland Noorwegen

Oostenrijk Polen Portugal

Roemenië San Marino
Servië/
Montenegro

Slovenië Slowakije Spanje

Tsjechië Tunesië Turkije

Zweden Zwitserland



beperkingen

•  Voor alle SEAT-voertuigen die voor privé-doel-

einden worden gebruikt geldt een volledige 

mobiliteits service. Voor SEAT-voertuigen die 

voor andere doeleinden worden gebruikt 

(zoals voor taxi’s, ambulances, rijscholen, 

huurauto’s) geldt echter een beperkte 

mobiliteitsservice (beperkt tot reparatie langs 

de weg en afslepen). 

•  Problemen en/of mankementen aan een 

trailer/caravan e.d. vallen niet onder de 

mobiliteits service. Indien bij pech aan je eigen 

auto afslepen noodzakelijk is, zal ook de 

trailer/caravan naar de SEAT-vestiging worden 

gesleept. Bij repatriëring van je auto uit het 

buitenland naar Nederland valt de trailer/

caravan niet onder de dekking van de 

mobiliteitsservice. Je kunt deze dekking zelf 

aanvullen via bijv. je reisverzekering of het 

aanhangwagensupplement van een reis- en 

kredietbrief. 

•  Bij reizen in het buitenland geldt een dekking 

van maximaal drie dagen voor vervangend 

vervoer, afhankelijk van de aard van de 

reparatie.  

Voor langere reizen is het verstandig om  

een aanvullende verzekering voor een 

vervangende auto af te sluiten.

•  Voor SEAT-voertuigen met schade ten gevolge 

van een ongeval geldt een beperkte 

mobiliteits service: beperkt tot het afslepen 

van het voertuig naar de dichtstbijzijnde 

SEAT-vestiging.



s e a t . n l

seAt service

SEAT volgt een beleid van voortdurende productontwikkeling en behoudt zich het recht voor wijzigingen in 

specificaties en prijzen door te voeren zonder voorafgaande aankondiging. De informatie in deze brochure 

kan daarom alleen als richtlijn dienen. Hoewel SEAT er alles aan doet om ervoor te zorgen dat specificaties 

correct zijn op het moment van publicatie (01-01-2013), dien je altijd je officiële SEAT Service Partner te 

raadplegen voor de meest recente informatie. Genoemde prijzen in deze brochure zijn adviesprijzen en 

inclusief BTW. Gehele of gedeeltelijke reproductie is niet toegestaan. 
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