DORZO MyRenault Pluspas
De DORZO MyRenault Pluspas is vanaf de afsluitdatum 1 jaar geldig.
Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van het dienstenpakket indien uw auto conform de Renault
fabrieksvoorwaarden wordt onderhouden. Na betaling van het geldende tarief van € 39,95 kunt u van deze
extra service gebruik maken.
De volgende diensten binnen de DORZO MyRenault Pluspas zijn kosteloos:
Jaarlijkse zomerinspectie twv € 9,95
Jaarlijkse winterinspectie twv € 9,95
APK (inclusief 4 gas test of roetmeting en afmeldkosten) twv € 29,00 tot € 44,00
Renault Mobiliteitsservice Nederland - basis
Reparatie van een lekke band twv € 25,00
Bij onderhoud GRATIS wasbeurt
Gratis vervangend vervoer bij Schadeherstel
Het bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeiervloeistof *
Het vervangen van defecte lampen aan de buitenzijde **
* Voor deze punten gelden aanvullende voorwaarden.

Werkzaamheden uitgevoerd bij andere bedrijven vallen niet onder de DORZO MyRenault Pluspas.
* - Voor het bijvullen van vloeistoffen gelden de volgende voorwaarden:
Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen daarvan. Hogere vloeistofniveaus of het vullen van externe
flessen etc. zijn niet gedekt.
Indien tijdens onderhoud volgens het onderhoudsschema vloeistoffen vervangen dienen te worden, dan is het
bijvullen van die betreffende vloeistoffen niet gedekt.
** - Voor het vervangen van lampjes gelden de volgende voorwaarden:
Xenon- en Ledverlichting zijn uitgesloten. Elektrische storingen zijn niet gedekt.
Het betreft alleen vervanging van defecte lampen (anders dan schade) aan de buitenzijde van de auto, dus
preventieve vervanging en/of dashboardverlichting is uitgesloten.
Bij vervanging wordt gebruik gemaakt van standaard lampen. Het gebruik van andere types zoals Longlife of
Blue Vision etc. vallen niet onder de DORZO MyRenault Pluspas.
Indien een laag vloeistofniveau of defecte verlichting een gevolg is van een technisch defect: dan valt bijvullen
en/of vervangen, zolang het defect aanwezig is, niet onder de DORZO MyRenault Pluspas. Na het verhelpen
van dit defect is het bijvullen/vervanging automatisch weer opgenomen voor zover dit niet bij de reparatie hoort.
De geldigheidsduur van de DORZO MyRenault Pluspas blijft ongewijzigd. De DORZO MyRenault Pluspas kan
voor iedere personenauto (<3500kg) aangeschaft worden. De pas is geregistreerd per klant en is niet
overdraagbaar. Er bestaat geen mogelijkheid van restitutie en is niet inwisselbaar tegen kontanten. Bij misbruik
mag deze kaart zonder opgaaf van reden worden ingenomen en de diensten worden geblokkeerd.
De standaard Bovag leveringsvoorwaarden particulier dan wel zakelijk zijn van toepassing. Wijzigingen
voorbehouden. Voor onze DORZO MyRenault Pluspas geldt dat u geen afspraak hoeft te maken, u kunt binnen
onze openingstijden langsrijden wanneer het u uitkomt. De pas is gebonden aan persoon en kenteken. Indien u
binnen de lopende periode een andere auto aanschaft kunt u maximaal eenmaal het abonnement over laten
zetten door dit aan te geven bij onze After Sales afdeling. De DORZO MyRenault Pluspas is niet geldig in
combinatie met regulier onderhoud, en is niet verkrijgbaar voor koeriersdiensten, bedrijfsauto´s, of taxi´s.
De DORZO MyRenault Pluspas geldt niet bij reeds aanwezig defecten, te laag peil e.d., en kan uitsluitend
worden aangevraagd nadat gebreken zijn hersteld.
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