INFOFICHE
TOURING BELGIUM GO
PECHVERHELPING BELGIE
PRODUCTEN EN BESCHRIJVING VAN DE WAARBORGEN

GO

GO + BANDEN

GO + BANDEN +
SLEPING

GO + BANDEN +
SLEPING +
VERVANGWAGEN

BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN BELGIE
Franchise
Aantal interventies per jaar
Beperking leeftijd voertuig
Oldtimers
Gedekte incidenten
Elektrische, elektronische of mechanische panne
Verkeersongeval
Incidenten door problemen met de banden
Brandstof (panne, verkeerde brandstof getankt)
Verlies van sleutel of sleutel opgesloten in het voertuig
Vastrijden van het voertuig
Vandalisme
Diefstal of poging tot diefstal
Brand van het voertuig
Pechverhelping
Lokaal slepen (dichtstbijzijnde garage bij de plaats van incident)
Uitgebreid slepen
Terug-naar-huis dienst (niet cumuleerbaar met vervangwagen)
Vervangwagen (max. 5 dagen/jaar)
Vervangingschauffeur
Terugbetaling van het slepen door een derde op politiebevel
Touring Infolijn
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WAT IS NIET GEDEKT ?
ALGEMENE UITSLUITINGEN
De gewaarborgde prestaties worden niet toegekend in de volgende omstandigheden :
Elke gebeurtenis die reeds gekend is voor de onderschrijving ;
Elke gebeurtenis die rechtstreeks of onrechtstreeks gelinkt is aan het niet naleven van de wetgeving die van toepassing is ;
Aandoeningen en gebeurtenissen in gevolge het gebruik, boven de wettelijke grenzen, van drugs, alcohol of elk ander product dat niet voorgeschreven is door
een geneesheer ;
Lichamelijke letsel en materiële schade opgelopen bij of als gevolg van een beroepsbezigheid, aangaande elke begunstigde werknemer krachtens een arbeids- of
een leercontract.
BIJZONDERE UITSLUITINGEN
Voertuigen van koerierdiensten ;
Voertuigen die bestemd zijn voor bezoldigd personenvervoer ;
Defecten die te wijten zijn aan het duidelijk niet naleven van het onderhoudsplan dat voorzien wordt door de constructeur ;
Braak of slechte staat van het glas of de lichten ;
Immobilisatie van het voertuig in een garage of in een werkplaats van een koetswerkhersteller ;
Boetes van gelijk welke aard.

WIE IS GEDEKT ?
VOOR DE BIJSTAND AAN VOERTUIGEN IN BELGIE
De onderschrijver of elke bestuurder die de toestemming van de onderschrijver kreeg het voertuig te besturen + passagiers.
Het totaal aantal inzittenden mag maximaal gelijk zijn aan het aantal plaatsen die vermeld zijn op het inschrijvingsbewijs van het gedekte voertuig.

WAT IS GEDEKT ?
VOERTUIGEN
Bijstand in België : elk voertuig (personenwagen, wagen voor gemengd gebruik, motorfietsen, bestelwagens, minibussen of mobilhomes) nieuw of tweedehands,
van elk merk, ingeschreven in België, waarvan het hoogst toegelaten gewicht niet hoger ligt dan 3,5 ton, de lengte niet meer dan 7 meter bedraagt en waarvan
de nummerplaat vermeld is bij de onderschrijving + de caravan of de aanhangwagen die door het gedekte voertuig getrokken wordt op het ogenblik van het
incident (minder dan 1,5 ton).

WIE ZIJN WE ?
TOURING
De gewaarborgde prestaties in België worden uitgevoerd door de v.z.w. Koninklijke Belgische Touring Club, onderneming onderworpen aan het Belgische recht,
waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in België, te 1040 Brussel, Wetstraat 44, RPR 0403.471.597 Brussel, CBC BE55 1910 4222 2244 CREGBEBB, FSMA
nr. 011210 cA. De jaarlijkse producten voorgesteld door Touring zijn onderworpen aan het Belgische recht. In geval van klacht kan u zich per post wenden tot
Touring, Klachtendienst, Wetstraat 44, 1040 Brussel of per mail tot complaint@touring.be. De beschrijving van de garanties is een uittreksel uit de Algemene
Voorwaarden en is slechts een beperkte weergave van onze producten en diensten. Voor meer inlichtingen, raadpleeg de Algemene Voorwaarden op onze
website www.touring.be of op eenvoudige aanvraag via de telefoon. Prijzen geldig op 01/09/2018. Alle informatie met betrekking tot de verwerking van uw
persoonlijke gegevens is opgenomen in ons Privacy Policy dat gratis beschikbaar is op onze website www.touring.be
Deze infofiche bevat informatie dat niet limitatief is. Deze kan worden aangepast en is beschikbaar op onze internetsite www.touring.be
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