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lexus is synoniem voor ongekend rijplezier, kwaliteit en jarenlange betrouwbaar-
heid. niet voor niets gaat elke nieuwe lexus standaard vergezeld van 3 jaar lexus 
Euro assistance 24-uurs pechhulp, geldig in vrijwel heel Europa. En na die 3 jaar? 
ook dan kunt u bij regelmatig onderhoud door uw lexus dealer gewoon blijven 
rekenen op gratis hulp in binnen- en buitenland, met de lexus Euro assistance  
24-uurs pechhulp.

24-uurs hulp bij pEch  
in binnEn- En buitEnland

volgende onderhoudsbeurt (met een maximum 
van 1 jaar of 15.000 kilometer, wat als eerste 
wordt bereikt). de lexus euro assistance  
24-uurs pechhulp kan worden verlengd tot en 
met het 10e levensjaar van uw lexus. de dealer 
zal met u uw adres- en autogegevens controleren 
en drukt ter plaatse de hiernaast afgebeelde 
lexus card voor u.

de vOOrdelen van de  
lexus eurO assistance  
24-uurs pechhulp:
•	gratis hulp bij pech
•	 in uw woonplaats, heel nederland  

en vrijwel geheel europa
•	24 uur per dag bereikbaar
•	 in elk land getrainde technici

lees meer over de lexus euro assistance  
24-uurs pechhulp in de voorwaarden brochure. 
u kunt deze brochure vinden bij uw lexus dealer 
en op www.lexus.nl

hoE komt u in contact  
mEt dE lExus Euro 
assistancE 24-uurs 
pEchhulp

bel vanuit nederland gratis: 
0800 22 00 024

bel vanuit het buitenland: 
+31  20 592 9838

tot en met het 3e jaar heeft uw lexus standaard 
lexus euro assistance 24-uurs pechhulp. daar-
na kunt u met de lexus euro assistance 24-uurs 
pechhulp blijven rekenen op gratis pechhulp, mits 
u uw lexus laat onderhouden door uw lexus 
dealer. regelmatig onderhoud is sowieso ver-
standig, want de ervaring leert dat dit veel voor-
deliger is dan repareren.

mocht u een keer in binnen- of buitenland met 
pech komen te staan, dan zorgt de lexus euro 
assistance 24-uurs pechhulp ervoor dat u uw 

reis zo snel mogelijk weer kunt vervolgen. u wordt 
in vrijwel heel europa geholpen door getrainde 
technici die alles van uw lexus afweten. eén 
telefoontje naar het servicenummer is voldoen-
de. dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar;  
u vindt het op uw lexus card en hiernaast.

hoE Gaat hEt in Zijn WErk?
u laat uw lexus volgens fabrieksschema 
onderhouden door uw lexus dealer. na het 
derde jaar verlengt uw lexus dealer gratis de 
lexus euro assistance 24-uurs pechhulp tot de 

Pechhulpservice 24 uur: 0800 22 00 024 
Vanuit het buitenland: +31 20 592 9838 WELKOM BIJ
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neem voor meer informatie over lexus euro 
assistance 24-uurs pechhulp contact op met 
uw lexus dealer of kijk op www.lexus.nl. u kunt 
ook tijdens kantooruren contact opnemen met het 
informatie center lexus: (0800) 0315.

importeur voor nederland: louwman & parqui b.v., steurweg 8, 
4941 vr raamsdonksveer ©2015. de importeur behoudt zich het 
recht voor om zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen in 
het programma. Ofschoon deze brochure met de grootst mogelijke 
zorg is samengesteld, kunnen wij niet uitsluiten dat er eventuele 
onjuistheden in de gegevens van deze brochure voorkomen, van 
welke aard dan ook. gehele of gedeeltelijke nadruk, in enige vorm, 
is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. 
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kijk voor meer nieuws:  blog.lexus.nl  flickr.com/lexusnederland  twitter.com/lexusnl

  youtube.com/lexusnederland  facebook.com/lexusnederland


