
Suzuki 
Mobiliteitsservice

Jaarlijks te verlengen
Als u uw motorfiets laat onderhouden door de 
officiële Nederlandse Suzuki dealer, kunt u tot 
maximaal 10 jaar na de eerste tenaamstelling 
van de motorfiets, blijven profiteren van de 
Suzuki Mobiliteitsservice t.w.v. € 120,-. Uw dealer 
verlengt de Mobiliteitsservice na uitvoering van de 
onderhoudsbeurt steeds weer met 1 jaar om uw 
mobiliteit te kunnen garanderen. U ontvangt van uw 
Suzuki dealer een nieuwe Suzuki Mobiliteitskaart, 
waardoor u weer een jaar, recht heeft op de 
mobiliteits  service. 

Vraag naar de voorwaarden bij 
uw Suzuki dealer of kijk op de site: 
www.suzuki.nl/motoren/service/mobiliteitsservice 99
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Originele onderdelen
We zijn bij Suzuki streng op onze kwaliteitsnorm. 
Suzuki staat al jaren bekend als een van de 
betrouwbaarste merken op de markt en dat willen 
we graag zo houden. Daarom vinden we het ook zo 
belangrijk dat er altijd originele onderdelen gebruikt 
worden bij een vervanging. 

Originele onderdelen passen precies en hebben 
de juiste kwaliteit voor uw Suzuki. Alleen 
met de originele onderdelen kunnen we de 
betrouwbaarheid van uw motorfiets waarborgen.

Kijk voor de dichtstbijzijnde dealer op suzuki.nl

Suzuki klantenservice
T 0800 - 47 89 854 (0800 - 4SUZUKI) 
 (gratis, op werkdagen van 09.00 - 20.00 uur)
E klantenservice@suzuki.nl

Importeur
B.V. NIMAG, postbus 77 
4130 EB Vianen



Suzuki motoren 
onderscheiden zich 
door hun kwaliteit 
en betrouwbaarheid
Om dit nog eens extra te onderstrepen 
profiteert u nu bij aanschaf van een nieuwe 
Suzuki motorfiets, gratis een jaar lang van de 
Suzuki Mobiliteitsservice. 

Als u uw motorfiets door de officiële 
Nederlandse Suzuki dealer jaarlijks laat 
onder houden kunt u zelfs t/m het 10e jaar 
blijven profiteren van de gratis Suzuki 
Mobiliteitsservice. Hiermee biedt Suzuki u nog 
meer service en zekerheid zodat u zorgeloos 
kunt genieten van uw nieuwe Suzuki motorfiets. 
Zorgeloos rijden is tenslotte de basis voor 
plezierig rijden.

De voordelen op een rij: 
→ Gratis pechhulp in heel Nederland (incl. woon-

plaats) en Europa t.w.v. € 120,- 
→ 24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar 
→ Hulp bij bijvoorbeeld een lekke band, kapotte 

accu of verkeerd getankte brandstof 
→ Jaarlijks te verlengen tot en met 10 jaar 
→ Vervangend vervoer 
→ Transport naar de dichtstbijzijnde Suzuki-dealer 

In Europa
Als u een Suzuki motorfiets aanschaft, is het 
natuurlijk heel verleidelijk om daarmee op vakantie 
naar het buitenland te gaan. De Suzuki Mobiliteits-
service garandeert u hulp bij pech onderweg in 
heel Europa. De Suzuki Mobiliteitsservice is altijd 
bereikbaar: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Veilig op weg
Indien mogelijk wordt uw motorfiets ter plekke 
gerepareerd. Lukt dat niet, dan wordt uw 
motorfiets getransporteerd naar de dichtstbijzijnde 
officiële Suzuki dealer. Als reparatie binnen 24 
uur niet mogelijk is (in het buitenland binnen 
48 uur), dan stelt de Suzuki Mobiliteitsservice u 
vervangend vervoer ter beschikking, betaalt een 
hotelovernachting of vergoedt de kosten voor het 
openbaar vervoer. 
Uw Suzuki dealer kan u informeren over de volledige  
voorwaarden van de Suzuki Mobiliteits service.  
U kunt deze voorwaarden ook terugvinden op  
www.suzuki.nl/motoren/service/mobiliteitsservice

Als het niet mogelijk is de reparatie binnen  
24 uur (buitenland 48 uur) uit te voeren, 
kunt u rekenen op vervangend vervoer, 
eventueel een hotelovernachting of een 
vergoeding van eventuele kosten voor 
openbaar vervoer.

Suzuki Mobiliteitskaart
Op de Suzuki Mobiliteitskaart, die u bij aflevering 
van uw Suzuki dealer ontvangt, staat het telefoon-
nummer voor hulpaanvraag binnen Europa vermeld: 
+31 (0)592 390 884. 

24 UURS PECHHULP BINNEN EUROPA

+31 (0)592 390 884

Suzuki Mobiliteitsservice

www.suzuki.nl


