
H E T  C O M F O R T  V A N  M A A T W E R K

D S a u t o m o b i l e s . b e

DE SERVICECONTRACTEN

EEN WAAIER AAN CONTRACTEN OP MAAT 
AFGESTEMD OP UW SPECIFIEKE RIJGEWOONTEN.

SERENITEIT VOOR DE GEBRUIKER
DS Automobiles biedt u een gepersonaliseerde oplossing. 

U kiest zelf de looptijd en het aantal kilometers op basis van uw 
rijgewoonten en behoeften. Op vertoon van uw inschrijvingsbewijs 

wordt u onmiddellijk herkend in het hele DS-net en kunt u gebruikmaken 
van de voordelen van uw contract.

FINANCIËLE CONTROLE
U hebt de volledige controle over uw autobudget: 

vast maandelijks bedrag, zonder bijkomende kosten afhankelijk 
van het door u gekozen contract.

BETROUWBAARHEID
U profiteert van de technische kennis van onze mekaniekers 

en hebt de zekerheid dat het onderhoud wordt uitgevoerd volgens 
de voorschriften van de constructeur.

BEHOUD VAN WAARDE
U creëert de optimale omstandigheden voor doorverkoop of 

overname van uw wagen. Bij doorverkoop voor het einde van de 
looptijd kan uw contract, als dat contant betaald werd, bovendien 

worden overgedragen op de nieuwe eigenaar.

TOTALE VRIJHEID

CONTRACTEN VOOR GEMOEDSRUST OP MAAT 
Kies uw niveau van gemoedsrust

COMBINATIES LOOPTIJD / KILOMETERSTAND
Enkele voorbeelden van mogelijke combinaties...

Combinaties aanpasbaar in stappen van 6 maanden en/of 10.000 km met 
een maximum van 96 maanden/200.000 km. Het contract loopt af wanneer 

de eerste van de twee termijnen verstrijkt.Voor meer advies in functie van uw 
rijgewoonten kunt u terecht in het DS-net.

36 MAANDEN 30 000 KM 60 000 KM 90 000 KM

48 MAANDEN 40 000 KM 80 000 KM 120 000 KM

60 MAANDEN 50 000 KM 100 000 KM 150 000 KM
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VOORNAAMSTE PRESTATIES VAN DE SERVICECONTRACTEN

VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE 
GARANTIE
+
DS ASSISTANCE1 is inbegrepen in alle DS 
Automobiles servicecontracten. 

Low Emission Vehicles, 
geïmmobiliseerd door een gebrek aan 
laadvermogen, worden gratis gesleept 
naar het woonadres, de werkplaats of 
naar een laadstation binnen 50 km.

Een eenvoudige oplossing die de DS-
contractuele garantie verlengt.

Verlenging van de contractuele garantie, 
vervanging of herstelling van defecte 
onderdelen, inclusief werkuren.

Inschrijving voor het contract mogelijk tot 
het einde van de 24ste maand na de datum 
waarop de contractuele garantie is ingegaan.

Aanpassing aan het contract mogelijk, 
eenmalig, tot drie maanden/10.000 kilometer 
voor het einde van het contract en mits 
administratiekosten worden betaald.

ESSENTIAL DRIVE

PERIODIEK ONDERHOUD2

+
DS ASSISTANCE1 is inbegrepen in alle DS 
Automobiles servicecontracten. 

Low Emission Vehicles, geïmmobiliseerd 
door een gebrek aan laadvermogen, 
worden gratis gesleept naar het 
woonadres, de werkplaats of naar een 
laadstation binnen 50 km.

Een contract om de onderhoudskosten van uw wagen 
perfect onder controle te houden en de optimale 
werking te verzekeren in termen van veiligheid, 
prestaties en comfort.

Inschrijving voor het contract mogelijk tot het einde van 
de 12de maand na de datum waarop de contractuele 
garantie is ingegaan.

Bijkomende voorwaarden:
• de wagen moet toebehoren aan zijn eerste eigenaar.
•  de wagen mag zijn eerste geplande onderhoudsbeurt 

nog niet hebben gekregen.
•  er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen zijn 

aan de wagen.
•  de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer hebben 

afgelegd.

Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot 
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van het 
contract en mits administratiekosten worden betaald.

REVISION BOOK

PERIODIEK ONDERHOUD2

+
VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE 
GARANTIE
+
DS ASSISTANCE1 is inbegrepen in alle DS 
Automobiles servicecontracten. 

Low Emission Vehicles, geïmmobiliseerd 
door een gebrek aan laadvermogen, worden 
gratis gesleept naar het woonadres, de 
werkplaats of naar een laadstation binnen 
50 km.

De samenvoeging van de prestaties en opties van de 
contracten Essential Drive & Revision Book.
Omvat de verlenging van de contractuele garantie en 
het onderhoud.
Inschrijving voor het contract mogelijk tot het 
einde van de 12de maand na de datum waarop de 
contractuele garantie is ingegaan.
Bijkomende voorwaarden:
•  de wagen moet toebehoren aan zijn eerste 

eigenaar.
•  de wagen mag zijn eerste geplande 

onderhoudsbeurt nog niet hebben gekregen.
•  er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen 

zijn aan de wagen.
•  de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer 

hebben afgelegd.

Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot 
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van 
het contract en mits administratiekosten worden 
betaald.

REAL DRIVE

SLIJTAGEONDERDELEN
+
PERIODIEK ONDERHOUD2

+
VERVANGWAGEN tijdens het door de 
constructeur gepland onderhoud
+
VERLENGING VAN DE 
CONTRACTUELE GARANTIE
+
DS ASSISTANCE1 is inbegrepen in alle DS 
Automobiles servicecontracten. 

Low Emission Vehicles, geïmmobiliseerd 
door een gebrek aan laadvermogen, wor-
den gratis gesleept naar het woonadres, 
de werkplaats of naar een laadstation 
binnen 50 km.

Een complete dekking: verlenging van 
contractuele garantie, onderhoud en 
vervanging van slijtageonderdelen.

Omvat de prestaties van de contracten 
Essential Drive & Real Drive met daarbovenop 
de vervanging van slijtageonderdelen. 
Inschrijving voor het contract mogelijk tot 
het einde van de 12de maand na de datum 
waarop de contractuele garantie is ingegaan.

Bijkomende voorwaarden:
•  de wagen moet toebehoren aan zijn eerste 

eigenaar.
•  de wagen mag zijn eerste geplande 

onderhoudsbeurt nog niet hebben gekregen.
•  er mogen nog geen slijtageonderdelen 

vervangen zijn aan de wagen.
•  de wagen mag niet meer dan 40.000 

kilometer hebben afgelegd.

Aanpassing aan het contract mogelijk, 
eenmalig, tot drie maanden/10.000 kilometer 
voor het einde van het contract en mits 
administratiekosten worden betaald.

TOTAL DRIVE
Het Freedrive-servicecontract werd ontwikkeld om u 
het leven gemakkelijker te maken.

Omvat alle prestaties van Total Drive, maar ook 
een vervangwagen bij het door de constructeur 
voorgeschreven onderhoud en de DS VALET service3.

Inschrijving voor het contract mogelijk tot het 
einde van de 12de maand na de datum waarop de 
contractuele garantie is ingegaan.
Bijkomende voorwaarden:
•  de wagen moet toebehoren aan zijn eerste 

eigenaar.
•  de wagen mag zijn eerste geplande 

onderhoudsbeurt nog niet hebben gekregen.
•  er mogen nog geen slijtageonderdelen vervangen 

zijn aan de wagen.
•  de wagen mag niet meer dan 40.000 kilometer 

hebben afgelegd.

Aanpassing aan het contract mogelijk, eenmalig, tot 
drie maanden/10.000 kilometer voor het einde van 
het contract en mits administratiekosten worden 
betaald.

FREEDRIVE

FREEDRIVE-SERVICES
+
SLIJTAGEONDERDELEN
+
PERIODIEK ONDERHOUD 2

+
VERLENGING VAN DE CONTRACTUELE 
GARANTIE
+ 
DS ASSISTANCE1 is inbegrepen in alle DS 
Automobiles servicecontracten. 

Low Emission Vehicles, geïmmobiliseerd 
door een gebrek aan laadvermogen, 
worden gratis gesleept naar het 
woonadres, de werkplaats of naar een 
laadstation binnen 50 km.

* Geldig voor de duur van het contract 
op basis van een jaarlijks onderhoud 

in het DS Automobiles Net.

GARANTIE-
VERLENGING

GARANTIE-
VERLENGING

ONDERHOUD ONDERHOUDONDERHOUD

ONDERHOUD

SLIJTAGE-
ONDERDELEN 

SLIJTAGE-
ONDERDELEN 

FREEDRIVE-
SERVICES

Niet contractueel document, niet bindend ten aanzien van DS Automobiles. Alle prijzen zijn beschikbaar in het DS-net. De contractuele garantie gaat niet in tegen de wettelijke rechten van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen. Deze rechten worden niet beïnvloed door de contractuele garantie. 
1. Meer informatie over DS ASSISTANCE vindt u in de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn in het DS-net of op www.DSautomobiles.be 2. Vraag het advies van uw verkooppunt om te bepalen welk onderhoudsniveau het best aansluit bij uw rijgewoonten. 
3. Voor meer details over DS VALET verwijzen we naar de Algemene Voorwaarden, die beschikbaar zijn in het DS-net of op www.DSautomobiles.be

REINIGING VAN DE BINNEN- EN BUITENKANT VAN UW WAGEN IS INBEGREPEN IN ALLE DS-SERVICECONTRACTEN.

GARANTIE-
VERLENGING

GARANTIE-
VERLENGING

PECHVERHELPING 
VOOR DE DUUR VAN HET 

CONTRACT*
24/24 - 7/7

Gratis bijstand in geval 
van pech (mechanisch, 

elektrisch en 
elektronisch), ongevallen 

en self-inflicted 
(verkeerde brandstof, 
verlies van sleutels ...) 

tijdens de duur 
van het contract.

is inbegrepen in alle 
servicecontracten

DS ASSISTANCE

RIJ MET EEN 
GERUST GEMOED

00800 24 24 07 07


