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De meest gestelde vragen 

Het Abonnement  

 Waar kan ik het Suzuki Onderhoudsabonnement afsluiten? 
U kunt bij iedere Suzuki-dealer of Suzuki Service dealer het Suzuki Onderhoudsabonnement 
afsluiten 

 Welke gegevens zijn er nodig om een abonnement af te sluiten? 
U Suzuki-dealer ontvangt graag een kopie van uw legitimatiebewijs en een bankafschrift waarop 
uw adres duidelijk zichtbaar is. 

Geldt het abonnement bij iedere Suzuki dealer? 
U kunt bij iedere Suzuki-dealer of Suzuki Service dealer in Nederland terecht voor onderhoud of 
reparaties. Het Suzuki onderhoudsabonnement wordt op kenteken geregistreerd. 

Bij welke Suzuki modellen is het Suzuki Onderhoudsabonnement van toepassing? 
Het Suzuki Onderhoudsabonnement is af te sluiten op iedere nieuw aan te schaffen Suzuki. 

Wanneer gaat het abonnement in? 
Het abonnement gaat in zodra de auto aan u is afgeleverd 

Hoe vindt de maandelijkse betaling plaats? 
Maandelijks wordt per automatisch incasso het bedrag geïncasseerd van de door u opgegeven 
rekening. 

Is het abonnement overdraagbaar bij verkoop van de auto? 
Nee dat is niet mogelijk. Het abonnement wordt in dit geval beëindigd. 

Tot wanneer loopt het Suzuki Onderhoudsabonnement?
Het Suzuki Onderhoudsabonnement stopt zodra uw Suzuki 3 jaar oud is. 

De auto met een Suzuki Onderhoudsabonnement is gestolen/ total loss. Wat nu?
Als u stopt met betalen wordt het abonnement na twee maanden automatisch beëindigd 

Ik wil het abonnement tussentijds beëindigen, wat moet ik doen? 
U dient hiervoor contact op te nemen met Suzuki Financial Services. 

Wat moet ik doen als ik per jaar meer of minder kilometers ga rijden dan vooraf 
opgegeven? 
Suzuki Financial Services neemt contact met u op voor een aangepast voorstel. 
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De Dekking 

Welke onderhouds- en reparatiewerkzaamheden vallen onder het Suzuki 
Onderhoudsabonnement? 
Alle voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden die onder het VOS onderhoudssysteem vallen. 
Deze werkzaamheden kunt u terug vinden op www.suzuki.nl/service of raadpleeg uw Suzuki-
dealer. Daarnaast zijn alle slijtage gerelateerde onderdelen gedekt zoals remmen, banden, 
verlichting en ruitenwissers. Van uitgaand dat er sprake is van normale slijtage  

Welk merk banden wordt er gemonteerd wanneer banden worden vervangen? 
Bij Het Suzuki Onderhoudsabonnement worden altijd banden van het Japanse kwaliteitsmerk 
Yokohama gemonteerd 

Ik heb schade gereden met mijn Suzuki, is dit ook gedekt? 
Nee, schades dient u af te handelen via uw autoverzekering 

Vallen kleine reparaties als het bijvullen van vloeistoffen of het vervangen van een lampje 
ook onder het Suzuki Onderhoudsabonnement? 
Ja, het tussentijds vloeistoffen bijvullen is gedekt zolang dit i.c.m. een zomer- of winterinspectie 
wordt uitgevoerd. Voor een kapot lampje kunt u uiteraard altijd terecht bij uw Suzuki-dealer. 

Het Winterbanden abonnement 

Kan een winterbandenabonnement separaat afgesloten worden? 
Nee, u kunt een winterbanden abonnement afsluiten alleen in combinatie met een Suzuki 
Onderhoudsabonnement. 

Welk merk winterbanden wordt er gemonteerd? 
Bij het winterbanden abonnement worden altijd banden van het Japanse kwaliteitsmerk 
Yokohama gemonteerd in combinatie met stalen velgen 

Mijn Suzuki is uitgevoerd met bandenspanning sensoren in de velg (TPMS), is de 
winterbanden set ook voorzien van TPMS sensoren? 
Ja, indien uw Suzuki is voorzien van TPMS sensoren zitten deze ook in de velgen van de 
winterbanden set. 

Moet ik betalen voor de montage en opslag van de banden set die niet onder de auto zit? 
Nee, de kosten voor het wisselen van banden en de opslag zijn inbegrepen in het winterbanden 
abonnement 

Staat uw vraag er niet tussen? Raadpleeg de voorwaarden of neem contact op met uw Suzuki-dealer. 


