Altijd aan uw zijde
Webasto Priority Service: de klimaatgarantie voor uw lading

Webasto Priority Service –
Uw klimaatgarantie.
n 24 / 7 noodhulp hotline
n Europees servicenetwerk
n Zorgeloze afwikkeling

Op onbekend terrein
Kostbare lading in de laadruimte
Transportkoeling met storing
Eén telefoontje naar de 24/7 noodhulp hotline is voldoende

Stelt u zich eens voor: u bent ergens in Europa onderweg met

van het juiste klimaat voor uw kostbare lading. In geval van

De 24/7 noodhulp hotline van Webasto Priority Service.

bederfelijke goederen zoals genees- of voedingsmiddelen en

nood bieden wij u een betrouwbare service. Onze medewerkers

n

7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar

heel Europa voor u klaar: snel,

Webasto Priority Service staat in

plotseling geeft het display van uw transportkoelingssysteem

van de noodhulp hotline spreken uw taal en organiseren voor u

n

In heel Europa in uw moedertaal

vakkundig en 24/7.

een storing aan. Dat is het moment om te bellen met Webasto

direct een afspraak bij de dichtstbijzijnde Webasto dealer.

n

Professioneel advies en direct informatie

Priority Service. Het biedt u snelle ondersteuning wanneer u het

Zodat er niets mis gaat, als er een keer iets mis gaat.

echt nodig heeft. Met Webasto Priority Service bent u verzekerd
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Eén telefoontje later
Enkele kilometers verderop
Een schat aan kennis en vakmanschap
Een Europees dekkend servicenetwerk met meer dan 500 Webasto dealers garandeert
snelle hulp in geval van problemen

Ongeacht waar u met uw lading onderweg bent. Ongeacht

Webasto dealers. De dichtstbijzijnde Webasto dealer is dus

Het servicenetwerk van Webasto Priority Service.

waar er iets met uw koelingsysteem gebeurt. Met Webasto

nooit ver weg en uw stilstand is dus van korte duur. Met zijn

n

Priority Service is hulp altijd nabij. De service beschikt over een
Europees servicenetwerk met meer dan 500 gekwalificeerde
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Met Webasto Priority Service staan

Meer dan 500 gekwalificeerde Webasto dealers

in heel Europa meer dan 500

technische vakkennis kan hij het probleem snel oplossen en

n

In heel Europa en altijd in de buurt

gekwalificeerde Webasto dealers

kunt u weer snel op weg.

n

Professionele en snelle hulp

voor u klaar.
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Het probleem is opgelost
De temperatuur is juist
Het doel is bereikt
Met Webasto Priority Service komt uw lading altijd aan

Met Webasto Priority Service bent u en uw kostbare lading altijd

transparante kosten. Zo bereikt uw waardevolle lading zonder

De beloften van Webasto Priority Service.

verzekerd van hulp als u het echt nodig heeft.

grote vertraging en zonder kwaliteitsverlies de eindbestemming.

n

Eenvoudige, zorgeloze afwikkeling

ervoor dat uw kostbare lading

Bij uitval of storing van uw systeem is snelle professionele service

Afgesproken!

n

Voordelig

middels snelle hulp en

n

Geen kwaliteitsverlies van de lading

eenvoudige afwikkeling altijd de

gegarandeerd, met een simpele afhandeling en lage,

Webasto Priority Service zorgt

eindbestemming bereikt.

6

7

Onze service in een oogopslag
Profiteer nu direct van de talrijke voordelen
van de Webasto Priority Service

Europese 24/7 noodhulp

Een Europees service-

Snelle hulp en zorgeloze,

hotline in uw moedertaal.

netwerk met meer dan 500

eenvoudige afwikkeling.

Met één klik verzekerd van een gegarandeerd
klimaat in uw laadruime
Ga nu naar webasto.nl/priorityservice

Inzichtelijke bedrijfskosten.

gekwalificeerde Webasto
dealers.

Garantieverlenging tot 24

Voordelig jaarlijks abonne-

Na afloop van de garantie

maanden mogelijk bij

ment. Actuele abonne-

en in geval van schade,

regelmatig onderhoud.

mentsvoorwaarden op

een financiële bijdrage van

webasto.nl/priorityservice

Webasto.
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De Webasto Groep stelt al meer dan 75 jaar de norm op technologisch gebied – zowel bij eerste
uitrusting als montage achteraf. Als een van de 100 grootste toeleveranciers van de auto-industrie,
ontwikkelen en produceren we dak-, cabriodak- en verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen.
Onze producten zorgen voor een prettiger rijgevoel, meer comfort, veiligheid en hogere efficiency
bij personenauto’s, speciale en bedrijfsvoertuigen, campers en boten. Een uitstekend opgezet
productie- en dealernetwerk staat wereldwijd garant voor kwalitatief hoogwaardige producten,
installatie en service.
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