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   Voorwaarden
CONTRACT BANDENGARANTIE

Artikel 1: De contractuele bandengarantie dekt de in artikel 2 bedoelde 
risico’s voor elke nieuwe personenwagenband, ongeacht het merk, die 
is aangekocht en gemonteerd bij Auto5 en die geïdentifi ceerd is in dit 
huidige contract. Zijn uitgesloten: Run Flat-banden, evenals de banden 
voor 4x4 en bedrijfsvoertuigen.

Artikel 2: De garantie is van toepassing gedurende de hele levensduur 
van de band in geval van lek en/of beschadiging (vandalisme, vervorming…). 
Deze garantie kan alleen worden aangegaan met de beperking van 3 
schadegevallen per voertuig, ongeacht het aantal gegarandeerde banden. 
De garantie moet worden toegepast in een Auto5 centrum, op voorlegging 
van dit ondertekende contract, de factuur van aankoop en plaatsing bij 
Auto5 en in voorkomend geval, de ingediende klacht wegens vandalisme.

Artikel 3: Als onze technici van mening zijn dat de band kan worden 
hersteld, dekt deze garantie de herstellingskosten (demontage, onder-
zoek, herstelling, hermontage, balancering, werkuren en noodzakelijke 
benodigdheden). Als onze technici van mening zijn dat de band niet kan 
worden hersteld, dekt deze garantie de vervanging van de beschadigde 
band door een nieuwe van dezelfde referentie. Ten laste van de klant 
blijft dan het verschil tussen de prijs incl. BTW die van kracht is op 
de dag van de aankoop van de nieuwe band en de prijs incl. BTW van 
de oorspronkelijke band, gewogen met het slijtagepercentage* dat is 
gemeten door de technicus van Auto5. De nieuwe band is dan niet meer 
gedekt door de garantie. In het geval dat de vervanging van een band 
een verschil in slijtage met zich meebrengt van meer dan 3 mm tussen 
de banden op dezelfde as of in het geval dat de tijd die nodig is om een 
identieke nieuwe band te krijgen meer dan 8 dagen zou bedragen, dekt 
de garantie de vervanging van de 2 banden op de as. Ten laste van de 
klant blijft dan het verschil tussen de prijs incl. BTW die van kracht is 
op de dag van de aankoop van de nieuwe banden en de prijs incl. BTW 
van de oorspronkelijke banden, gewogen met de slijtagepercentages* 
die zijn gemeten door de technicus van Auto5. De nieuwe banden zijn 
dan niet meer gedekt door de garantie. De beschadigde banden worden 
eigendom van Auto5. In het geval er een legale recyclagepremie is 
voorzien, zal deze altijd door de consument betaald worden.

Artikel 4: Dit contract maakt het mogelijk om max. 5 garanties aan te 
gaan. De prijs van de garantie geldt per band. Het is de prijs die van 
kracht is op de dag van de ondertekening van het contract.

Uitsluitingen:

Deze garantie dekt geen slijtage noch beschadigingen resulterend 
uit brand, koolwaterstofverbindingen, niet-conforme montage, een 
montage en demontage die niet bij Auto5 zijn uitgevoerd, een 
ontregeling van de geometrie of rijden met een lekke band.

Zijn uitgesloten van deze garantie: lekken of vervormingen die veroorzaakt 
zijn door een verkeerd gebruik (in wedstrijden of op alle terreinen of 
in strijd met de voorschriften van de bandenfabrikant of van de 
autoconstructeur).

Deze garantie dekt geen kosten voor ongemakken en voor directe of 
indirecte schade aan zaken of aan personen, voor ontzegging van 
gebruik van het voertuig, of voor takelen of slepen, noch de volgende 
onderdelen en toebehoren: elektronische ventielen, wieldoppen, velgen.

Voor nadere inlichtingen kunt u bellen naar het: 02/525.85.30

*  Het slijtagepercentage is de verhouding tussen de dikte van het rubber 
dat al afgesleten is op de dag van het schadegeval en dikte van het 
bruikbare rubber van een nieuwe band. De diepte van de hoofdgroeven 
van een band mogen niet minder dan 1,6 mm bedragen en dit over een 
afstand van minstens ¾ van het loopvlak. Zo niet is de band onbruikbaar.

CONTRACT MOBILITEITSGARANTIE

Artikel 1: De duur van de mobiliteitsgarantie is geldig gedurende één 
jaar vanaf factuurdatum bij Auto5 voor het plaatsen van één of meerdere 
banden. Aan het einde van de periode, zal het contract niet vernieuwd 
worden.
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Garantie
Gratis herstelling of vervanging 
van beschadigde banden in functie van 
de slijtage.

Pechverhelping
In het geval van een lekke band; 
herstelling ter plaatse of het takelen 
van uw voertuig 24u/24u.

Oppompen met stikstof
Garandeerd een stabielere druk en een 
verminderd risico op bandenlekken.

Hoe ervan 
genieten ?
Heel simpel : indien u heeft gekozen 
voor de bandengarantie – bijstand, 
bent u automatisch verzekerd voor 12 
maanden vanaf de datum van de factuur.

Hoe contact opnemen 
voor bijstand?

               

Op wat heeft u recht?
•  In geval van een herstelbare lekke band, 

wordt uw band gratis gerepareerd ter 
plaatse.

•  Indien de immobilisatie het gevolg is van 
een lekke band of een onherstelbare barst 
ter plaatse, zal het voertuig worden 
vervoerd naar een van onze Auto 5 centra.

•  Geldig in België en het Groothertogdom 
Luxemburg.
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van 10“ tem 14“  5€ 

van 15“ tem 17“  7,5€ 

vanaf 18“ 10€ 

Prijs per band

Exclusief 4X4, bedrijfswagens en Runfl at.

   

   
https://garantie-auto5.charlie24.com
(voor een geolocaliseerde pechverhelping)

of
+32 2 8087666
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Uw bescherming
tegen het onverwachte!

Wie auto zegt, zegt...


