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CALLANT MOBILITY SALONCONDITIES 2023! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callant Insurance brengt het autosalon tot bij u thuis. Om onze ambities voor een beter milieu een 

extra boost te geven, bieden wij u 2 uitzonderlijke acties aan door in te spelen op duurzame mobiliteit 

en  tweedehandsvoertuigen. 

Duurzame Mobiliteit1 

Ter ondersteuning van duurzame mobiliteit heeft u voor uw milieuvriendelijke personenwagen, 

motorhome of bestelwagen keuze uit deze 2 interessante salonpromoties: 

-10% 
BA + Omnium2 

 
Wanneer uw voertuig 

plug-in (PHEV) / full hybride (FHEV) is3 

 

-20% 
BA + Omnium2 

 
Wanneer uw voertuig 

100% elektrisch is 

                                                           
1 De acties Duurzame Mobiliteit en Tweedehandswagens zijn NIET cumuleerbaar. 
2 Aanbod onder voorwaarden, geldig voor getekende offertes ontvangen tussen 02/01/2023 en 30/06/2023, voor elke nieuwe 
zaak of wijziging van voertuig in een reeds bestaand contract bij het afsluiten van de BA samen met de Omnium. De korting 
is geldig tot de volgende belangrijke wijziging van het contract (wijziging van voertuig, verzekeringnemer of hoofdbestuurder) 
en eindigt automatisch bij schrapping van de door dit voordeel betrokken dekking(en) met uitzondering bij het omzetten van 
een Omnium naar een Mini-Omnium. 
Het voertuig kan nieuw of tweedehands zijn, voor privé- (en arbeidsweg) of professioneel gebruik en de hoofdbestuurder, die 
in het contract moet aangeduid worden, moet minstens 25 jaar oud zijn. 
3 Hybride voertuigen (behalve moto’s) moeten voldoen aan de WLTP-norm (CO2-emissie: max. 95 g CO2/km). Milde hybrides 
(MHEV), die niet autonoom met een elektrische motor kunnen worden aangedreven, komen niet in aanmerking voor deze 
korting. 

Actie geldig van 02/01/2023 t.e.m. 30/06/2023. 
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CALLANT MOBILITY SALONCONDITIES 2023! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callant Insurance brengt het autosalon tot bij u thuis. Om onze ambities voor een beter milieu een 

extra boost te geven, bieden wij u 2 uitzonderlijke acties aan door in te spelen op duurzame mobiliteit 

en  tweedehandsvoertuigen.  

Tweedehandswagens4 

Ter bescherming van uw tweedehands voertuig bieden wij u deze interessante salonpromotie aan: 

-20% 
BA + (mini-) Omnium5 

 
Enkel voor tweedehands voertuigen van het type personenwagen en/of bestelwagen6 

                                                           
4 De acties Duurzame Mobiliteit en Tweedehandswagens zijn NIET cumuleerbaar. 
5 Aanbod onder voorwaarden, geldig voor getekende offertes ontvangen tussen 02/01/2023 en 30/06/2023, voor elke nieuwe 
zaak of wijziging van voertuig in een reeds bestaand contract bij het afsluiten van BA samen met de (mini-)Omnium. De 
korting is geldig tot de volgende belangrijke wijziging van het contract (wijziging van voertuig, verzekeringnemer of 
hoofdbestuurder) en eindigt automatisch bij schrapping van de door dit voordeel betrokken dekking(en) met uitzondering bij 
het omzetten van een Omnium naar een Mini-Omnium.  
Het voertuig moet tweedehands zijn, voor privé- (en arbeidsweg) of professioneel gebruik en de hoofdbestuurder, die in het 
contract moet aangeduid worden, moet minstens 25 jaar oud zijn. 
6 Hybride voertuigen (behalve moto’s) moeten voldoen aan de WLTP-norm (CO2-emissie: max. 95 g CO2/km). Milde hybrides 
(MHEV), die niet autonoom met een elektrische motor kunnen worden aangedreven, komen niet in aanmerking voor deze 
korting. 

Actie geldig van 02/01/2023 t.e.m. 30/06/2023. 
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CALLANT MOBILITY SALONCONDITIES 2023! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Callant Insurance brengt het autosalon tot bij u thuis. Om onze saloncondities 2023 een extra boost 

te geven, bieden wij u vanaf 1 maart 2023 een extra uitzonderlijke actie aan.  

Personenwagens, motorhomes en bestelwagens7 

Ter bescherming van uw voertuig bieden wij u deze interessante salonpromotie aan: 

-10% 
BA + Omnium8 

 
Enkel voor voertuigen van het type personenwagen, motorhome en/of bestelwagen9 

                                                           
7 De actie op personenwagens, motorhomes en bestelwagens vanaf 01/03/2023 zijn NIET cumuleerbaar. 
8 Aanbod onder voorwaarden, geldig voor getekende offertes ontvangen tussen 01/03/2023 en 30/06/2023, voor elke nieuwe 
zaak of wijziging van voertuig in een reeds bestaand contract bij het afsluiten van BA samen met de Omnium. De korting is 
geldig tot de volgende belangrijke wijziging van het contract (wijziging van voertuig, verzekeringnemer of hoofdbestuurder) 
en eindigt automatisch bij schrapping van de door dit voordeel betrokken dekking(en) met uitzondering bij het omzetten van 
een Omnium naar een Mini-Omnium.  
Het voertuig kan nieuw of tweedehands zijn, voor privé- (en arbeidsweg) of professioneel gebruik en de hoofdbestuurder, die 
in het contract moet aangeduid worden, moet minstens 25 jaar oud zijn. 
9 Hybride voertuigen (behalve moto’s) moeten voldoen aan de WLTP-norm (CO2-emissie: max. 95 g CO2/km). Milde hybrides 
(MHEV), die niet autonoom met een elektrische motor kunnen worden aangedreven, komen niet in aanmerking voor deze 
korting. 

Actie geldig van 01/03/2023 t.e.m. 30/06/2023. 


