
NISSAN+ CARD
VEEL VOORDEEL EN GEMAK

EEN JAAR LANG ZORGELOOSHEID

VOORRUIT (STER) REPARATIE
Voorruitbeschadigingen als gevolg van steenslag ter maximale 
grootte van een één-euromuntstuk worden gratis gerepareerd 
ongeacht of de schade wordt gedekt door de autoverzekering  
op voorwaarde dat u een geldige groene kaart kunt voorleggen. 
Indien u uw Nissan heeft verzekerd voor glasschade, zal uw Nissan 
Servicepunt de voorruit (ster) reparatie claimen bij de 
verzekeringsmaatschappij. Indien er op uw autoverzekering een 
franchise van toepassing is, wordt deze niet vergoed.

YOU+ NISSAN
Alle informatie over uw Nissan is terug te vinden via  
www.nissan.be/klanten/you-plus.html. Hier kunt u zich aanmelden  
voor YOU+ Nissan. U ontvangt vervolgens per e-mail een  
specifieke toegangscode waarmee u kunt inloggen zodat u  
uw eigen informatie kunt raadplegen.

10% KORTING OP ORIGINELE NISSAN-ACCESSOIRES
Op alle Nissan-accessoires die zijn voorzien van de Nissan 
merknaam ontvangt u 10% korting op de consumentenadviesprijs 
inclusief BTW en montage.

AANTREKKELIJKE ACTIES EN AANBIEDINGEN
Regelmatig zullen er speciaal voor Nissan+ Card bezitters zowel 
landelijk als individueel door een of meerdere Nissan Servicepunten 
aantrekkelijke acties en aanbiedingen worden gedaan.

Prijswijzigingen voorbehouden. Nissan BELUX behoudt zich het recht voor tussentijds de inhoud evenals 
de voorwaarden zonder kennisgeving vooraf aan te passen.

www.nissan.be Nissan. Innovation that excites.

  Gratis Vakantiecheck.
  Gratis Wintercheck.
  Gratis bijvullen van motorolie,  
ruitenwisservloeistof en koelvloeistof.

  Gratis bandenreparatie. 
  Gratis lampjes vervangen. 
  Gratis voorruit (ster) reparatie. 
  10% korting op originele  
Nissan-accessoires. 

  Op vertoon van uw kaart  
aantrekkelijke speciale acties.

DE VELE VOORDELEN  
VAN UW NISSAN+ CARD



GEFELICITEERD MET UW NISSAN+ CARD 

Een lampje verwisselen, ruitenwisservloeistof bijvullen,...  
het lijken kleinigheden, maar door het jaar heen kunnen kleine 
uitgaven aan uw Nissan toch aardig oplopen. Dat hoeft nu  
niet meer. Want u bent nu in het bezit van de Nissan+ Card,  
waarmee u op al deze kosten bespaart.

Naast de financiële voordelen voorziet deze kaart ook in gemak. 
Nooit meer onderweg zoeken naar de juiste motorolie, of in de gure 
wind uw ruitenwisser-vloeistof bijvullen. Een rit naar uw Nissan 
Servicepunt is voldoende.

U kunt gebruik maken van al deze voordelen en het gemak  
van de Nissan+ Card:

OVERMATIG GEBRUIK
Indien overmatig gebruik wordt gemaakt van in de bij Nissan+ Card 
inbegrepen diensten welke verband houden met onderhoud en/of 
reparatie kan het Nissan Servicepunt de kosten van deze diensten  
in rekening brengen.

INGANGSDATUM
De ingangsdatum is de datum van facturatie door het Nissan 
Servicepunt.

LOOPTIJD
Looptijd van de Nissan+ Card is een jaar na afgifte (datum van facturatie).

GELDIGHEID
De Nissan+ Card is alleen geldig bij het Nissan Servicepunt waar u  
de voordeelpas heeft aangevraagd en/of een van de gelijknamige 
vestigingen. Uw Nissan+ Card is altijd kenteken- en persoons-
gebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor 
een ander voertuig. Van de Nissan+ Card en bijbehorende voordelen 
kan uitsluitend gebruik gemaakt worden indien uw Nissan conform 
het fabrieksvoorschrift wordt onderhouden bij het Nissan Service-
punt waar u uw Nissan+ Card heeft aangeschaft.

BEËINDIGING
De Nissan+ Card is altijd voorzien van een einddatum en loopt 
automatisch af. Ruim voor deze einddatum ontvangt u bericht over 
het aflopen dan wel opnieuw aanvragen van de Nissan+ Card. Bij 
vroegtijdige beëindiging ontvangt u geen geld terug. De Nissan+ 
Card is niet tussentijds overdraagbaar.

VERLOREN OF GESTOLEN
Mocht u de Nissan+ Card verliezen of mocht deze gestolen worden, 
dan kunt u bij uw Nissan Servicepunt van de oorspronkelijke aan-
vraag een nieuw exemplaar aanvragen. De administratiekosten  
voor het toesturen van een nieuwe kaart bedragen € 7,50.  

Omdat de Nissan+ Card kenteken- en persoongebonden is,  
is de Nissan+ Card niet te misbruiken door derden.

VAKANTIE- EN WINTERCONTROLE
De Nissan Vakantie- en Wintercheck worden jaarlijks georganiseerd 
om u in de gelegenheid te stellen uw Nissan voor de vakantie en/of 
winterperiode technisch te laten inspecteren zodat uw Nissan is 
voorbereid op de zomerse warmte, winterse kou en/of mogelijke 
andere weersomstandigheden. Met de Nissan+ Card kunt u deze 
controle gratis laten uitvoeren. Onderhouds- en/of reparatie-
werkzaamheden die voortvloeien uit een van deze controles 
worden niet vergoed.

VLOEISTOFFEN BIJVULLEN
Het bijvullen van motorolie, koel- en/of ruitenwisservloeistof  
is alleen gratis indien dit tussentijds en dus niet tijdens regulier 
onder houd wordt uitgevoerd. Bij verbruik van vloeistoffen als 
gevolg van een technisch mankement kan het Nissan Servicepunt 
eisen dat een reparatie wordt uitgevoerd alvorens het bijvullen  
van eerder genoemde vloeistoffen gratis aan te bieden. De kosten 
voor deze noodzakelijke reparatie worden niet vergoed.

BANDENREPARATIE
Bandenreparatie omvat het herstellen, indien technisch mogelijk, 
van een tubeless band door middel van plugreparatie van buitenaf. 
De kosten van banden, het vervangen van banden en ventielen,  
het balanceren van wielen en het uitlijnen van de wielen dan wel 
het gehele voertuig zijn niet inbegrepen.

LAMPJES
Het vervangen van lampjes evenals de kosten van de lamp  
zijn gratis met uitzondering van xenon-, neon-, led-, dag- en 
dashboard verlichting. Het verhelpen van overige defecten  
aan de verlichting van uw Nissan is niet gedekt.

  Gratis Vakantiecheck.
  Gratis Wintercheck.
  Gratis bijvullen van motorolie, 
ruitenwisservloeistof en 
koelvloeistof.

  Gratis bandenreparatie. 
  Gratis lampjes vervangen. 
  Gratis voorruit (ster) reparatie. 
  10% korting op originele 
Nissan-accessoires. 
  Op vertoon van uw kaart 
aantrekkelijke speciale acties.


