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Gebruik de Volvo On Call knop in de auto 

VOLVO ASSISTANCE



Wanneer kunt u gebruik maken van Volvo Assistance

Volvo Assistance garandeert ondersteuning in geval van 
pech, wanneer uw auto het onverwachts niet meer doet. 
U kunt gebruik maken van Volvo Assistance in gevallen van 
mechanische, technische of elektrische mankementen. Niet 
als het defect het gevolg is van een gebrek aan onderhoud.

De volgende situaties vallen ook onder Volvo Assistance:
•Problemen met banden, zoals bijvoorbeeld een lekke band
•Lege accu
•Brandstof gerelateerde problemen: bijvoorbeeld een lege 
tank of verkeerde of verontreinigde brandstof
•Problemen met contactsleutels zoals bijvoorbeeld wanneer 
u de auto niet kunt openen, de sleutels kwijt bent of de 
sleutels niet meer werken.

In geval van een lekke band krijgt u hulp bij het vervangen 
van de band. Heeft u een auto zonder reservewiel dan krijgt 
u hulp met het repareren van de band. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van het reparatiesetje in uw Volvo.

Lukt het niet om de band ter plaatse te repareren dan 
wordt de auto naar de dichtstbijzijnde geautoriseerde 
Volvo dealer gesleept.

U kunt tevens gebruik maken van Volvo Assistance in geval 
u bij een verkeersongeval betrokken bent en de auto niet 
meer verder kan rijden, wanneer er sprake is van een (poging 
tot) diefstal of vandalisme en de auto niet meer verder kan 
rijden, wanneer er sprake is van diefstal van de auto en in 
het geval van brand.

Caravans of aanhangwagens die achter een abonnementsauto 
bevestigd zijn vallen in het geval van een lekke band, defect 
lampje of bij repatriëring van de auto ook onder de dekking.

Paarden of ander kleinvee vallen niet onder de Volvo Assis-
tance dekking, maar we helpen u, waar mogelijk, om uw 
paardentrailer en paarden/ander kleinvee naar een veilige 
plek te vervoeren.

INFORMATIE & HULP

Bent u betrokken bij een ongeluk of heeft u 
autopech en kunt u uw reis niet voortzetten, 
neem dan contact op met Volvo Assistance. 
Om gebruik te maken van Volvo Assistance 
dient u direct na het voorval contact op te 
nemen.

Uw auto is uitgerust met Volvo On Call. Om 
gebruik te maken van Volvo On Call drukt u op 
de knop in uw auto. U wordt dan doorverbon- 
den met een medewerker. Om u zo goed mo- 
gelijk van dienst te zijn krijgt de medewerker 
automatisch allerlei gegevens over de situatie 
door, zoals onder andere de exacte locatie van 
de auto. U kunt ook contact opnemen met 
Volvo Assistance via de Volvo On Call app.

LET OP:
U dient Volvo Assistance onmiddellijk op de 
hoogte stellen van het defect. Hulp die niet 
door of met de goed keuring van Volvo 
Assistance wordt geleverd  of geboden wordt 
niet vergoed.

Kan de auto niet op dezelfde dag binnen 4 uur gerepareerd 
worden dan krijgt u vervoer aangeboden naar huis, uw 
bestemming, hotel (enkel in de gevallen dat uw auto een 
defect  heeft dat valt onder de fabrieksgarantie van Volvo 
Cars) of een vervangende auto zoals beschreven in artikel 1.3.

Volvo Assistance is geldig voor de voor volgende 
toepassingen
Volvo Assistance is geldig voor Volvo personenauto’s die 
in Nederland geregistreerd zijn voor normaal gebruik, met 
uitzondering van auto’s die worden gebruikt voor commer-
ciële activiteiten zoals autoverhuur, auto sharing-diensten 
of vervoerdiensten (gericht op zowel passagiers als op 
goederen - zie sectie 1.6)

Volvo Assistance is van toepassing op incidenten in 
de volgende landen:
Albanië, Andorra. Oostenrijk, België, Belarus, Bos-
nië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus*, Kroatië, Tsjechië, 
Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Macedonië, 
Duitsland, Gibraltar, Griekenland, Hongarije, IJsland, 
Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxem-
burg, Malta, Monaco, Moldavië, Montenegro, Nederland, 
Noorwegen, Polen, Portugal, Rep. van San Marino, 
Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, 
Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Oekraïne.

*Dekking in Cyprus is beperkt tot het Griekse grondgebied 
van het eiland.

Hoe lang is Volvo Assistance van toepassing?
Zolang u een Care by Volvo abonnee bent heeft u recht 
op Volvo Assistance.
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Overige voorwaarden

DEZE ZAKEN VALLEN NIET ONDER VOLVO AS- 
SISTANCE:

• Diensten niet vooraf zijn goedgekeurd door Volvo 
Assistance;
• De kosten van reparatie of reserveonderdelen zoals 
banden, accu’s enz. De kosten van het legen van de 
tank en vullen met de juiste brandstof, met inbegrip van 
de kosten van brandstof;
• Auto’s die naar de dealer zijn gereden. Uitzonde- 
ringen gelden voor veiligheidsgerelateerde onderdelen 
of voorafgaande overeenkomst tussen de eigenaar en 
Volvo Assistance (“limp home”);
• Voertuigen die niet volgens het aanbevolen schema 
servicebeurten hebben gehad;
•  Incidenten als gevolg van overmacht, zoals bijvoor- 
beeld terrorisme;
• Eventuele voortvloeiende kosten en/of schade aan 
goederen als gevolg van een incident of die verschul- 
digd zouden zijn indien het incident niet had plaatsge- 
vonden;
• Kosten gemaakt door het incident, bijvoorbeeld scha- 
de aan de bagage of inkomensverlies.
• Juridische bijstand of kosten.

• Met de taxi, indien de afstand tot uw woning minder dan 
80km bedraagt, met een maximum van 50 euro (ex. btw).

• Met de trein, met eerste klas tickets voor alle passagiers 
tot een maximum van 600 euro per persoon (exclusief btw). 
Of als de treinreis meer dan 6 uur bedraagt:

• Met het vliegtuig, met economyclass tickets tot een maximum 
van 600 euro per persoon (exclusief btw). De keuze van het 
type vervoer is afhankelijk van wat economisch het meest 
efficiënt is. Let op: Alleen van toepassing in gevallen waarin 
uw auto een defect heeft dat valt onder de fabrieksgarantie 
van Volvo Cars.

1.3.2 Hotelaccommodatie
Is de afstand tot uw huis meer dan 80 km dan wordt u een hotel 
aangeboden. Hotelaccommodatie wordt alleen aangeboden 
in gevallen waarin de auto een defect heeft dat valt onder de 
fabrieksgarantie van Volvo Cars. Maximaal 1 nacht met een 
maximum van 75 euro per persoon per nacht (exclusief BTW). 
Dit alternatief kan slechts worden gekozen als de auto in de 
garage staat wegens reparatie of in afwachting is van reparatie.

1.3.3 Vervangende auto
Heeft u liever een vervangende auto terwijl uw eigen auto 
gerepareerd wordt dan zal Volvo Assistance betalen voor een 
standaard uitgeruste auto die qua grootte vergelijkbaar is met 
uw eigen auto. Dit geldt voor een maximum van 3 werkdagen. 
De bijkomende kosten voor brandstof, extra verzekeringen, 
tol, etc. worden niet door Volvo Assistance vergoed. Volvo 
Assistance kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het 
niet beschikbaar zijn van een auto van vergelijkbare grootte. 
In het geval van ongelukken, diefstal of vandalisme heeft
u slechts 1 dag recht op een huurauto.

1.4 Ophalen voertuig
We vergoeden de kosten voor één persoon om de gerepareerde 
auto op te halen, als de afstand minder is dan 80 km, tot een 
maximum van 50 euro (exclusief btw). Bedraagt de afstand 
tot de geautoriseerde Volvo dealer waar uw auto gerepareerd 
wordt meer dan 80 km, dan vergoeden we kosten voor één 
persoon voor een eersteklas treinkaartje of, als de reistijd 
meer dan 6 uur is, een economyclass vliegticket, tot een 
maximum van 600 euro (exclusief btw) voor een enkele reis.

1.5 Repatriatie van de auto
Indien de auto niet binnen 3 werkdagen kan worden gerepa- 
reerd dan betaalt Volvo voor de repatriëring van de auto 
(inclusief trailer/caravan) naar uw lokale Volvo garage, 
alsook voor de reiskosten van de passagiers terug naar het 
thuisadres (via de opties zoals aangegeven in 1.4 
Ophalen voertuig). We betalen tevens voor het transport 
van de inhoud van de auto bijvoorbeeld bagage en/of 
huisdieren naar uw dichtstbijzijnde Volvo dealer of uw 
thuisadres. Eventuele parkeerkosten voor de auto 
(inclusief trailer/caravan) in afwachting van de repatriëring 
worden door Volvo betaald tot een maximumbedrag van 
100 euro (exclusief btw).

1.6 Bedrijfsvoertuigen
Care by Volvo auto‘s mogen niet worden gebruikt voor com- 
merciële doeleinden zoals autoverhuur, auto sharing-diensten 
of vervoerdiensten (gericht op zowel passagiers als goederen).
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1.1 Reparaties onderweg
Wij bieden ter plaatse hulp om uw auto weer zo snel mogelijk 
op de weg te krijgen. Kunnen we uw auto niet op de locatie van 
het incident repareren dan wordt de auto naar de dichtstbijzijnde 
geautoriseerde Volvo dealer gesleept, of, indien u dat wenst, 
naar uw eigen geautoriseerde Volvo dealer.

1.1.1 Lege accu
Heeft u een lege accu dan zal met startkabels worden geprobeerd 
de accu weer te laden. Heeft u een elektrische auto dan zal in 
het geval van een lege accu de auto naar het dichtstbijzijnde 
laadstation worden gesleept of de dichtstbijzijnde geautori- 
seerde Volvo dealer.

1.1.2 Lege tank/verkeerde brandstof getankt
Komt u met een lege tank te staan dan zal er brandstof naar 
uw locatie worden vervoerd. Zit er verkeerde brandstof in uw 
tank dan zal de auto naar de dichtstbijzijnde Volvo garage 
worden gesleept.

1.1.3 Slot of sleutel problemen 
Indien mogelijk zal worden gepro beerd om het slot te 
openen. Werkt de sleutel niet dan zal een  reservesleutel 
worden afgegeven.

1.2 Slepen
Uw auto zal worden weggesleept indien de reparatie vanwege 
de veiligheid niet op de locatie van het incident kan plaatsvinden 
of als de reparatie niet binnen een redelijke tijd kan geschieden. 
Indien uw auto binnen 4 uur kan worden gerepareerd wordt 
deze naar de dichtstbijzijnde Volvo dealer gebracht. Mocht 
een reparatie langer dan 4 uur bedragen wordt uw auto naar 
de door u geselecteerde Volvo dealer gebracht. 

1.3 Indien  verdere assistentie vereist is
Kan de auto in de garage niet  binnen 4 uur op de dezelfde 
dag worden gerepareerd dan hebben u en uw passagiers 
recht op de volgende één van de  volgende opties om uw reis 
te vervolgen:

1.3.1 De reis naar huis of naar uw bestemming voortzetten
U en uw passagiers, inclusief eventuele aanwezige huisdieren 
en bagage, kunnen uw reis, betaald door Volvo, voortzetten:



Onder voorbehoud van fouten en wijzigingen binnen Volvo Assistance

Met Volvo Assistance is hulp altijd bij de hand als er iets gebeurt. Wij 
willen er dan voor zorgen dat u weer zo snel mogelijk mobiel bent en 
dus bieden we hulp onderweg aan. Zijn we niet in staat om uw auto 
ter plaatse te repareren dan wordt uw auto naar de dichtstbijzijnde 
geautoriseerde Volvo dealer gesleept en verzorgen we vervoer naar 
huis. Volvo Assistance is altijd bij uw abonnement inbegrepen.

U kunt dag en nacht gebruik maken van Volvo Assistance, 365 dagen 
per jaar en in de meeste Europese landen. 

VOLVO ASSISTANCE

U KUNT IN DE VOLGENDE GEVALLEN GEBRUIK MAKEN VAN 
VOLVO ASSISTANCE:

• Product gerelateerde defecten, zoals mechanische of elektrische 
storingen.

• Pech onderweg, zoals een lekke band, lege accu, lege tank, 
verkeerde brandstof getankt en problemen met bijvoorbeeld het 
slot of met de sleutel.

• Verkeersongevallen, diefstal, vandalisme en brand.

Gebruik altijd de Volvo On Call knop in de auto
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