
Webasto Priority Service
24/7 live support voor uw transportkoelingsysteem

24/7 Live 
Support
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Onze Priority Service pakketten  
bieden snelle ondersteuning  
wanneer u het echt nodig heeft – 
24/7 in geheel Europa

De Priority Service pakketten
Voor uw persoonlijke service behoefte

Stelt u zich eens voor: u bent ergens in Europa onderweg met bederfelijke  

goederen zoals genees- of voedingsmiddelen en plotseling geeft het display van 

uw transportkoelingssysteem een storing aan. Dat is het moment om te bellen 

met Priority Service - snelle ondersteuning wanneer u het echt nodig heeft!  

Eén telefoontje naar de 24/7 service hotline is voldoende.

Het resultaat: met Webasto Priority Service zijn u en uw kostbare lading in 

vertrouwde handen. Dankzij de professionele en snelle ondersteuning en  

adequate afhandeling bent u weer snel op weg naar de eindbestemming, 

zonder onnodige vertraging. Dat beloven we!

Priority Service Standaard

Biedt alle elementen voor  

compromisloos geconditioneerd 

vervoer van uw goederen.

Priority Service Comfort

Combineert alle standaard elementen

met een volledig service plan, omdat 

continuïteit van uw bedrijfsproces 

voorop staat.

Uw voordelen in één oogopslag
�� 24/7 nood hotline in uw eigen taal
�� Omvangrijk service netwerk met meer dan 500 gekwalificeerde dealers
�� Voorrang bij het maken van service afspraken
�� Snelle en professionele afwikkeling
�� Transparante bedrijfskosten dankzij preventief onderhoud 
�� Tot 24 maanden garantieverlenging
�� Lage maandelijkse contractkosten

Voor meer informatie over onze Webasto Priorty Service pakketten,  

kunt u onze website bezoeken: webasto.com/nl/priorityservice  

Of stuur ons een e-mail: priorityservice@webasto.com

Priority Service  
Standaard 

Priority Service  
Comfort

Afleveringsinspectie ü ü

24/7 Europese noodhulp helpdesk ü ü 

Ondersteuning door geautoriseerd   
service netwerk

ü ü 

24 maanden garantie ü ü

Service assistent (reminder) ü ü 

Systeem check bij preventief onderhoud ü ü 

Bijdrage reparatiekosten door Webasto 
na afloop garantie

ü 

Onderhoudsplanning ü 

Full Service: inclusief alle onderhoud, 
service & reparatie, slijtagedelen en  
verlengde garantie

ü 



Webasto Thermo & Comfort Benelux BV 
Postbus 41 
8260 AA Kampen 
Nederland

webasto.nl
webasto-comfort.com 

     Gilching hoofdkantoor 
Webasto vestigingen
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De Webasto Groep is een wereldwijde partner in innovatieve systemen 

voor vrijwel alle producenten in de automotive/mobiele sector en is 

één van de 100 topleveranciers in deze industrie. Haar kernactiviteiten 

omvat het ontwikkelen, produceren van zonnedaken, panoramadaken 

en cabriodaken, alsmede verwarmingssystemen voor alle soorten 

aandrijvingen. Daarnaast bouwt Webasto met batterijsystemen 

en laadoplossingen haar productportfolio uit op het gebied van 

elektromobiliteit. In 2016 realiseerde de Webasto Groep een omzet 

van 3,2 miljard euro en heeft zij meer dan 12.000 werknemers op 

meer dan 50 locaties (met meer dan 30 productielocaties) wereldwijd. 

Het hoofdkantoor van het in 1901 opgerichte bedrijf, is gevestigd in 

Stockdorf, vlakbij München (Duitsland). 


