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00 800 24 24 07 07 
Gratis te bellen vanuit Nederland en het buitenland. 
Als u met een mobiele telefoon belt, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht; 
neem hiervoor contact op met uw provider. Als het bovenstaande nummer niet beschikbaar 
is, bel dan 00 33 1 34 65 07 07.  
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1. Auto's die voor deze service in aanmerking komen: 

Bij pech, een lekke band, verlies of diefstal van sleutels, in de auto ingesloten sleutels en het tanken 

van een verkeerde brandstof of bij een ongeval: 

Elke DS 5 die vanaf 01-05-2015 is verkocht, elke DS 4 die vanaf 01-10-2015 is verkocht en alle auto's 

van het merk DS die vanaf 01-01-2016 zijn verkocht; gedurende 8 jaar, gerekend vanaf de datum van 

de eerste tenaamstelling. 

De services zijn beschikbaar voor elke gebruiker van de auto, ongeacht of hij ten tijde van het incident de 

eerste eigenaar is of niet. 

Om aanspraak op 8 jaar DS assistance te kunnen maken dient het door de fabrikant voorgeschreven 

onderhoud te zijn uitgevoerd door een door de fabrikant Erkend Reparateur in het netwerk. 

 
2. Begunstigden: 

De bestuurder en de personen die ten tijde van het incident meereizen in de desbetreffende auto van het 

merk DS, tot een maximum van het aantal zitplaatsen zoals aangegeven op het kentekenbewijs van de 

auto. 

Uitgesloten voor deze services zijn: eigenaren, gebruikers en passagiers van ambulances, auto's die voor 

het vervoer van lopende patiënten worden gebruikt, auto's die worden gebruikt voor betaald 

personenvervoer, taxi's, lesauto's, auto's die technische wijzigingen hebben ondergaan, auto's die aan 

sport- of rallywedstrijden hebben meegedaan en huurauto's die korter dan twaalf opeenvolgende maanden 

worden verhuurd. 

 
3. Gedekte incidenten: 

Gedekt worden storingen aan mechanische, elektrische of elektronische componenten, ongevallen, lekke 

banden, verlies of diefstal van sleutels, in de auto ingesloten sleutels, het tanken van een verkeerde 

brandstof en storingen aan de accu, met uitzondering van incidenten die door de commerciële garantie 

tegen productiefouten van DS Automobiles worden gedekt. 

Het incident moet tot gevolg hebben dat de auto niet meer gebruikt kan worden en plaatsvinden in een 

van de landen van de Europese Unie (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 

Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, 

Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden) 

of in een van volgende landen of gebiedsdelen: Albanië, Andorra, Bosnië en Herzegovina, Gibraltar, 

IJsland, Kosovo, Liechtenstein, Macedonië, Monaco, Montenegro, Noorwegen, San Marino, Servië, 

Vaticaanstad, Zwitserland. 

De gebruiker heeft alleen recht op de gratis hulpverlening als hij deze service aanvraagt en verkrijgt via DS 

Assistance, door te bellen naar het gratis universele nummer 00 800 24 24 07 07* of door te 

drukken op de toets  van de auto (indien deze is voorzien van de DS Connect Box). Deze hulp wordt 

het hele jaar door verleend, ook op zaterdagen, zondagen en feestdagen, 24 uur per dag en zo snel 

mogelijk nadat het incident heeft plaatsgevonden. 

 
4. Geleverde services: 
Als de auto niet gebruikt kan worden door een incident dat door deze algemene voorwaarden wordt gedekt, 

hebben de bestuurder en de passagiers van de auto recht op de volgende services:  

 

Bij een lekke band, verlies of diefstal van sleutels, in de auto ingesloten sleutels en het tanken van 

een verkeerde brandstof: 

a) Pechhulpverlening/berging 

Pechhulpverlening ter plaatse en/of berging van de auto naar de werkplaats van de dichtstbijzijnde DS 

Erkend Reparateur of de door de bestuurder gekozen DS Erkend Reparateur, mits deze binnen een straal 

van 30 km rondom de plaats van het incident is gevestigd. 

b) Mobiliteit 

Als het oplossen van het incident meer dan twee (2) uur kost, stelt DS Assistance een vervangende auto 

ter beschikking voor een duur van maximaal achtenveertig (48) uur. 

c) Overnachting 

Als het oplossen van het incident meer dan twee (2) uur kost, draagt DS Assistance bij aan de 

overnachtingskosten (inclusief ontbijt), tot een maximum van 150 euro en voor maximaal één (1) nacht. 

 

Bij autopech: 

a) Pechhulpverlening/berging 

Pechhulpverlening ter plaatse en/of berging van de auto naar de werkplaats van de dichtstbijzijnde DS 

Erkend Reparateur of de door de bestuurder gekozen DS Erkend Reparateur, mits deze binnen een straal 

van 30 km rondom de plaats van het incident is gevestigd. 

b) Mobiliteit 

Als het oplossen van het incident meer dan twee (2) uur kost, stelt DS Assistance een vervangende auto 

van ten minste dezelfde categorie als de auto van de klant ter beschikking voor een duur van maximaal 

vier (4) dagen. 
c) Voortzetting van de reis 

Als het incident zich op meer dan 100 km afstand van de woonplaats van de klant voordoet en het 

oplossen van het incident meer dan twee (2) uur kost, zal DS Assistance als eerste optie ervoor kiezen de 

klant de mogelijkheid te geven terug naar huis te gaan of zijn reis voort te zetten: 

- door een taxi of een auto met professionele chauffeur ter beschikking te stellen, tegen een bedrag van 

maximaal 80 euro incl. btw,  

- of door een vervangende auto van ten minste dezelfde categorie als de auto van de klant ter beschikking 

te stellen voor een duur van maximaal vier (4) dagen, 

- of door een treinkaartje (eerste klas) of een vliegticket (economy class) (als de treinreis langer dan acht (8) 

uur zou duren) ter beschikking te stellen (reiskosten voor het traject tussen de plaats van het incident en 

het station/vliegveld inbegrepen). 

In dat geval zal aan de bestuurder of een van de begunstigden een enkele reis per trein (eerste klas) of per 

vliegtuig (economy class) worden aangeboden om de gerepareerde auto op te halen.   

 

DS Assistance kan meerdere van de hierboven genoemde mobiliteitsmiddelen combineren om de 

tevredenheid van de klant te garanderen. Voor de in deze paragraaf beschreven services geldt een limiet 

van 600 euro incl. btw (totaal van alle services voor alle begunstigden). 

d) Overnachting 

Als het incident niet dezelfde dag kan worden opgelost, kan DS Assistance de begunstigden als alternatief 

een overnachting (inclusief ontbijt) aanbieden, tot maximaal 150 euro incl. btw per nacht en voor maximaal 

vier (4) nachten. 
 

Bij een ongeval: 

a) Pechhulpverlening/berging 

Als nog veilig met de auto kan worden gereden, geeft DS Assistance de bestuurder de adresgegevens door 

van de DS Erkend Reparateur die zich het dichtste bij de plaats van het ongeval bevindt. 

Als de auto niet meer gebruikt kan worden, zorgt DS Assistance voor de berging van de auto naar de 

werkplaats van de dichtstbijzijnde DS Erkend Reparateur of de door de bestuurder gekozen DS Erkend 

Reparateur, mits deze binnen een straal van 30 km rondom de plaats van het incident is gevestigd. 

b) Mobiliteit 

DS Assistance stelt een vervangende auto ter beschikking voor een duur van maximaal drie (3) dagen. Na 

deze periode helpt DS Assistance de klant om de kosten van de vervangende auto door de verzekering 

van de klant vergoed te krijgen. 

 

Betaling van de services: 

De services worden in principe rechtstreeks door DS Assistance betaald. Als, bij hoge uitzondering, de 

begunstigde zelf een uitgave moet betalen die door deze algemene voorwaarden wordt gedekt, wordt deze 

uitgave aan hem vergoed tegen vertoon van de originele en betaalde factuur. Bijvoorbeeld: bij een incident 

op een Franse autosnelweg is DS Assistance niet gerechtigd hulp te verlenen.  

 

Niet-gedekte services: 

DS Assistance dekt niet: 

- De reparatiekosten, inclusief de reparaties die tijdens de pechhulpverlening ter plaatse worden uitgevoerd 

(banden, accu, sleutels),  

- De kosten voor maaltijden of gebruik van de telefoon,  

- Alle services of goederen die niet uitdrukkelijk door deze algemene voorwaarden worden gedekt. 

 
5. Diversen 

Het merk DS kan deze gratis hulpverleningsservice op elk moment beëindigen. In dat geval zullen nieuwe 

auto's van het merk DS die aan klanten zijn verkocht vóór het beëindigen van de service, gedurende de 

aangegeven periode over deze service blijven beschikken. 

 
(*) Gratis universeel nummer dat de klant kan gebruiken wanneer hij zich met zijn auto bevindt in België, Bosnië, Bulgarije, Cyprus, 
Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, 
Litouwen, Luxemburg, Kazachstan, Macedonië, Malta, Monaco, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Rusland, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Vaticaanstad, Zweden, Zwitserland.  
Als de klant zich met zijn auto bevindt in Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Gibraltar, Kosovo, Liechtenstein, Moldavië, 
Oekraïne, Servië, Vaticaanstad, Wit-Rusland, moet hij het nummer 00 33 1 34 65 07 07 bellen.  

 


