
• Gratis pechhulp in uw woonplaats, heel Nederland en heel Europa.

•  Reparatie ter plaatse of zo nodig sleephulp naar de dichtstbijzijnde 

Mitsubishi-dealer of een Erkend Mitsubishi Servicecenter.

• Vakkundige hulp met merkspecialistische kennis en gereedschap.

• Gratis vervangend vervoerdekking (max. 2 werkdagen).

• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

• Maakt andere (betaalde) hulpdiensten overbodig.

Alle rechten voorbehouden, Amstelveen 03-2017 CAM00233

DE VOORDELEN VAN
MITSUBISHI MOBILITEITSSERVICE MITSUBISHI 

MOBILITEITS
SERVICE

Bent u al lid van MijnMitsubishi?
Meld u nu aan en ervaar de meerwaarde van het rijden 
in een Mitsubishi.

Uw erkende Mitsubishi-dealer:

Voor de algemene voorwaarden verwijzen wij u naar 

www.mitsubishi-motors.nl

Hoewel er grote zorg is besteed aan het juist weergeven van de informatie in deze brochure, behoudt  
Mitsubishi Motors zich het recht voor om de aangeboden services zonder meer te wijzigen. Raadpleeg altijd  
uw Mitsubishi-dealer voor de meest actuele informatie.

Volg Mitsubishi overal



Binnen Nederland

Bij pech onderweg bent u ervan verzekerd dat uw 

auto ter plaatse wordt gerepareerd of indien nodig 

naar de dichtstbijzijnde Mitsubishi-dealer of een 

Erkend Mitsubishi Servicecenter wordt gebracht. 

24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Woonplaatsservice

Deze aantrekkelijke pechhulp geldt ook in uw eigen 

 woonplaats. Bijvoorbeeld als uw auto op een koude 

winterochtend niet wil starten of als u per ongeluk 

de sleutels in uw auto heeft laten liggen. En zelfs 

wanneer u abusievelijk de verkeerde brandstof 

heeft getankt. Met Mitsubishi Mobiliteitsservice 

blijft u altijd zorgeloos rijden! 

Gratis pechhulp bij Mitsubishi-onderhoud

Door het onderhoud bij de Mitsubishi-dealer blijft  

uw auto altijd in topconditie. Komt u desondanks 

onverhoopt een keer stil te staan, dan helpt  

Mitsubishi Motors u altijd weer snel op weg met  

de gratis Mitsubishi Mobiliteitsservice voor 

pechhulp in heel Europa. Een jaar lang geldig na

  

elke onderhoudsbeurt bij de Mitsubishi-dealer of 

een Erkend Mitsubishi Servicecenter, volgens het 

door Mitsubishi Motors voorgeschreven onder-

houd. Mitsubishi’s binnen de fabrieksgarantie zijn 

standaard verzekerd van pechhulp onderweg.

MITSUBISHI 
MOBILITEITS 
SERVICE
DE ZEKERHEID VAN ORIGINEEL ONDERHOUD

Veiligheid, rijcomfort en betrouwbaarheid: dat zijn de basiskwaliteiten van elke 

Mitsubishi. Ontworpen en gebouwd voor vele jaren zorgeloos rijplezier. Om dit 

rijplezier te waarborgen, biedt de Mitsubishi-dealer het beste onderhoud voor uw 

auto. Met vakbekwame, uitstekend opgeleide monteurs en originele onderdelen. 

Zodat u altijd op uw Mitsubishi kunt vertrouwen, elke rit opnieuw. 

Vervangend vervoer

Met de Mitsubishi Mobiliteitsservice garandeert 

Mitsubishi Motors uw mobiliteit in binnen- en 

buitenland, ook als uw auto niet op de dag van de 

pechmelding te repareren is. In dat geval heeft 

u recht op vervangend vervoer voor de duur van 

maximaal twee werkdagen. 

Meer weten over de voordelen van de Mitsubishi 

Mobiliteitsservice?

Vraag de serviceadviseur van uw Mitsubishi-dealer 

of ga naar www.mitsubishi-motors.nl en download 

de algemene voorwaarden.

ZORGELOOS RIJPLEZIER 
IN BINNEN- EN BUITENLAND

In het buitenland

Ook in het buitenland, in heel Europa, kunt u bij  

pech onderweg op de Mitsubishi Mobiliteitsservice 

rekenen. Via het 24-uurs bereikbare alarmnum-

mer krijgt u direct een Nederlands sprekende 

hulpverlener aan de lijn aan wie u uw verhaal kwijt 

kunt. Hij of zij onderneemt vervolgens alle nood-

zakelijke stappen om u zo snel mogelijk weer op 

weg te helpen.

Levenslange Mitsubishi Mobiliteitsservice

Na iedere onderhoudsbeurt bij uw Mitsubishi- 

dealer is de gratis Mitsubishi Mobiliteitsservice-

card geldig tot de eerstvolgende onderhoudsbeurt 

met een maximum van een jaar. Hierdoor kunt u 

deze unieke service eenvoudig ‘levenslang’ GRATIS 

verlengen, zolang u uw auto bij uw Mitsubishi 

-dealer in onderhoud heeft. Is er langer dan een 

jaar geen onderhoud aan uw Mitsubishi gepleegd 

door een Mitsubishi-dealer? Geen nood, u kunt 

dan eerst een instapkeuring laten uitvoeren voor 

slechts € 39,95.

GRATIS BIJ 
EEN ONDER-
HOUDSBEURT

De voordeligste pechhulp van Nederland

bij uw eigen Mitsubishi-dealer

Voor de Mitsubishi Mobiliteitsservice werkt  

Mitsubishi Motors intensief samen met dé 

pechhulpverlener van Nederland. Hierdoor bent 

u altijd verzekerd van snelle hulp ter plaatse en/

of veilig vervoer van uw auto naar de dichtstbij-

zijnde Mitsubishi-dealer of een erkend Mitsubishi  

Servicecenter. Naast deze uitstekende pechhulp 

is de Mitsubishi Mobiliteitsservice ook vriendelijk 

voor uw portemonnee. Een vergelijkbare service 

bij een andere aanbieder kost minimaal € 50,-.*)

   *Prijsmoment september 2016, vergelijk o.b.v. 

goedkoopste aanbieder in de markt, pechhulp 

Europa incl. woonplaatsservice, auto 4 jaar oud.

Weten wat onderhoud u kost?

Met de Mitsubishi online onderhoudscalculator 

kunt u een offerte aanvragen voor het onderhoud 

aan uw auto en meteen een afspraak maken. Ga 

naar onderhoud.mitsubishi-motors.nl, selecteer 

het gewenste onderhoud en kies uw dichtstbijzijn-

de Mitsubishi-dealer. Wel zo gemakkelijk.
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• Gratis pechhulp in uw woonplaats, heel Nederland en heel Europa.

•  Reparatie ter plaatse of zo nodig sleephulp naar de dichtstbijzijnde 

Mitsubishi-dealer of een Erkend Mitsubishi Servicecenter.

• Vakkundige hulp met merkspecialistische kennis en gereedschap.

• Gratis vervangend vervoerdekking (max. 2 werkdagen).

• 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

• Maakt andere (betaalde) hulpdiensten overbodig.
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