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Maar niet op de baan.

Laat je gaan! Maar niet op de baan.
Onnozel, hilarisch, gewaagd, inventief, gestoord of compleet
absurd. Als je jong bent, moet het er gewoon uit! Op de baan
is dat wel even anders, maar dat wist je al. En wij ook. Want
Ideal Auto Jr., de autoverzekering voor jongeren van P&V,
komt niet alleen erg voordelig uit, ze zorgt er ook voor, mocht
er iets gebeuren, dat je onmiddellijk van de gratis bijstand kunt
genieten.

Met de P&V Go Box kan je...
-

je rijstijl bijschaven.
Eens je contract afgesloten is, plaatst een installateur
gratis de P&V Go Box in je auto. Het systeem registreert
diverse gegevens over je rijgedrag, rekening houdend met
jouw privacy. Je snelheid wordt niet gemeten, noch wordt
er gekeken hoe je rijdt, de P&V Go Box geeft je enkel
een aantal nuttige statistieken. Je zult wel zien! Je kunt
trouwens al die gegevens op elk moment van de dag
on-line consulteren dankzij je persoonlijke login en
paswoord. Transparantie voor alles!

de noodcentrale verwittigen.
Als je P&V Go Box een impact van meer dan 2,5 g-kracht
waarneemt – bij een botsing bijvoorbeeld – waarschuwt de
E-call service onmiddellijk de gratis bijstand. Deze stuurt
een takelwagen en zorgt ervoor, indien nodig, dat de hulpdiensten verwittigd worden en dat je familie op de hoogte
gebracht wordt. Veiligheid voor alles!
		
Een voorbeeld:
-

Je gaat gezellig shoppen in de stad, maar het is drukker dan
je dacht. Terwijl je naar een parkeerplaats zoekt, knalt er plots
een auto tegen je aan. Dankzij de P&V Go Box is de takelwagen snel ter plaatse.

je gestolen wagen terugvinden, dankzij de ingebouwde
GPS in de P&V Go Box. Vrijheid voor alles!
		
Een voorbeeld:
-

dé aut
o
verzek voor ering
jonger
en!

Het optreden van één van je lievelingsbands is spijtig genoeg
afgelopen. Je wil naar huis en zoekt je auto, maar vindt hem
niet: hij is verdwenen! Gelukkig kan je auto met behulp van de
P&V Go Box snel weer opgespoord worden.

Wat is Ideal Auto Jr.?
Ideal Auto Jr. is een autoverzekering speciaal voor
jongeren en die is lang niet gek. Ben je jonger dan 26?
Dan geniet je van een autoverzekering met supervoordelige
voorwaarden. En daarbovenop zorgen de extra diensten en
voordelen van de P&V Go Box ervoor dat je eigen veiligheid
beter gewaarborgd is.

Ideal Auto Jr. is iets voor mij!
Hebben de voordelen van onze autoverzekering je overtuigd?
Of heb je nog vragen? Contacteer jouw adviseur of neem contact op met de P&V Klantendienst op het nummer 078/15 90 91.
Of surf naar www.pv.be.

