
Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki.

SUZUKI 
SERVICE 
CARD
Meer service voor 
jou en je Suzuki.Pak je voordeel met de 

Suzuki Service Card of de 
Suzuki Service Card Extra
vandaag nog bij jouw Suzuki 
dealer.

Alle voordelen en 
voorwaarden vind je ook op 
suzuki.nl/servicecard

SUZUKI SERVICE 
CARD EXTRA
Meer service voor 
jou en je Suzuki.

99999-SCARD-022



1 jaar pechhulp onderweg

Gratis software updates (geen navigatie)   

Bandenspanning en motoroliecheck    

Direct service, kleine reparaties zonder afspraak  

Gratis vervangend vervoer bij schade herstel

APK mailing

Abonnement Suzuki nieuws

Telefonische dealer support

Bijvullen ruitensproeiervloeistof

10% korting op accessoires

Gratis APK (1 keer per jaar)    

Aircocheck (1 keer per jaar)    

Zomercheck      

Wintercheck      

Lampen vervangen inclusief kosten van lamp

Sterreparatie voorruit     

Gratis lekke band repareren (1 band)

Tussendoor vloeistoffen bijvullen      
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SERVICE CARD = GRATIS SERVICE CARD EXTRA = €29 p/j
(bruto adviesprijs)   

Gratis een Suzuki Service Card bij een 
onderhoudsbeurt
Een Suzuki is hartstikke betrouwbaar mede 
dankzij het Variabele Onderhoud Systeem van 
de Suzuki dealer. Je dealer kent jouw Suzuki 
tenslotte het beste en weet dus precies 
waar op te letten. Als je nu bij je dealer een 
onderhoudsbeurt laat uitvoeren, krijg je de Suzuki 
Service Card cadeau.  

Het voordeel van de Suzuki Service Card
Met deze pas kun je altijd tussendoor even 
langskomen om gratis je bandenspanning of 
oliepeil te laten checken, software-updates 
uit te laten voeren en zonder afspraak kleine 
reparaties te laten doen. Zo houden we je Suzuki 
in topvorm, zonder dat je daarvoor iets extra 
betaalt. En mocht zich toch de zeldzame situatie 
voordoen dat je met pech komt te staan, dan heb 
je met deze pas 24/7 gratis pechhulp in heel 
Europa t.w.v. 100 euro. 

Nog meer voordeel met de Suzuki Service 
Card Extra
Nóg completer in service is de Suzuki Service 
Card Extra. Voor slechts 29 euro per jaar (bruto 
adviesprijs) kun je upgraden naar de Service 
Card Extra. Dan zijn bijvoorbeeld ook het 
vervangen van lampen, de APK, de airco-, Zomer- 
en Wintercheck helemaal gratis. Dat zijn extra 
checks en reparaties waarvan het voordeel kan 
oplopen tot wel 170 euro! We zetten het even op 
een rijtje. 

Profiteer dus ook van Super Service met altijd 
een dealer in de buurt die persoonlijk voor je 
klaar staat. Vertrouw op vakmanschap, 
duidelijke afspraken en betrouwbare 
service. Kies vandaag nog je 
Suzuki Service Card. Dan 
blijft jouw Suzuki in 
topconditie.


