OHRA Kilometerverzekering

Welkom bij OHRA
Ja, met de OHRA Kilometerverzekering is uw auto goed verzekerd en betaalt
u alleen voor de kilometers die u rijdt. Die gereden kilometers houden wij
automatisch bij met de meegestuurde OHRA Kilometerteller. In deze folder
leest u hoe u zelf makkelijk de kilometerteller in uw auto installeert.

Installeer via de QR-code of via
www.ohra.nl/kilometerteller

Wat zit er allemaal in dit welkomstpakket?
OHRA Kilometerteller
De OHRA Kilometerteller registreert automatisch uw
gereden kilometers. U installeert deze zelf makkelijk in
uw auto. Is er ook een kabel bijgeleverd? Gebruik deze
dan om de kilometerteller in uw auto aan te sluiten. In
bepaalde auto’s is dat nodig. Bekijk de installatievideo of
lees hier verderop meer over.

Folder met instructie
Stap voor stap leest u in deze folder hoe u zelf makkelijk
de kilometerteller installeert. Sluit de kilometerteller zo snel
mogelijk na ontvangst aan. Zo weet u zeker dat alles goed
werkt én zo gaat u direct goed verzekerd de weg op.

Retoursticker en verzenddoos
Bewaar deze verzenddoos en hergebruik deze als u
de OHRA Kilometerteller retour stuurt. Bijvoorbeeld
bij een storing of als u de verzekering opzegt. Plak de
retoursticker op de doos en stuur de kilometerteller
makkelijk en gratis terug aan ons.
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Installeer binnen 2 weken nadat uw verzekering is ingegaan
de kilometerteller in uw auto. Doet u dit niet, dan bent u niet
verzekerd geweest!

Installeer makkelijk de OHRA Kilometerteller in uw auto
Bekijk voordat u aan de slag gaat eerst de handige
installatievideo via de QR-code of via
www.ohra.nl/kilometerteller.

Zo ziet u hoe makkelijk het is!

Stap voor stap installeren
Stap 1: zoek de OBD-poort in uw auto
In de meeste auto’s zit een OBD-poort. OBD staat voor On Board
Diagnostics. De OBD-poort is een soort stopcontact in uw auto. Een
garage of autodealer gebruikt dit bijvoorbeeld om een technische
storing van uw auto uit te lezen. Meestal zit de OBD-poort links in de
auto, naast de pedalen. Of rechts onder het stuur. Bij Franse auto’s zit
de OBD-poort vaak in de middenconsole van de auto. De OBD-poort zit
vaak achter een afdekklepje verstopt. (Zie tekening locaties OBD-poort)

Locaties OBD-poort
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OBD-poort rechts onder het stuur.
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OBD-poort in de middenconsole van
de auto.
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Stap 2: steek de kilometerteller/kabel in de OBD-poort
Is er ook een kabel bijgeleverd? Gebruik deze dan om uw kilometerteller
in uw auto te installeren.

Stap 3: druk vast totdat het lampje gaat knipperen
Druk de kilometerteller/kabel vast totdat het lampje knippert. Als het
lampje op de kilometerteller groen knippert, dan heeft u deze goed
geïnstalleerd!

Stap 4: Mijn kilometerverbruik
De OHRA Kilometerteller houdt automatisch het aantal kilometers
bij dat u rijdt. Wilt u weten hoeveel u nog kunt rijden met uw bundel?
Bekijk dan in de OHRA App of Mijn OHRA hoeveel kilometer u nog
kunt rijden. En bent u door uw bundel heen? Dan start er automatisch
een nieuwe bundel. Hoe makkelijk is dat? U hoeft hier zelf niks voor
te doen. Veel rijplezier!

Installatie niet gelukt?
Lukt het toch niet helemaal om zelf de kilometerteller te installeren? Rij dan
naar de dichtstbijzijnde KwikFit. Zij helpen u graag met de installatie. En als u
er dan toch bent, laat dan gratis uw banden en accu checken. Kijk voor meer
informatie op: www.ohra.nl/kilometerteller.

Kilometerteller retour zenden
Het kan zijn dat de kilometerteller niet goed werkt. Of dat u binnen 14 dagen
na ontvangst van uw polis toch de kilometerverzekering weer opzegt. Stuur
dan zo snel mogelijk de kilometerteller retour aan ons. U stuurt gratis de
kilometerteller (en bijgeleverde kabel) terug aan ons in de bewaarde
verzenddoos met retoursticker erop.

Retouradres
OHRA Kilometerverzekering
Antwoordnummer 2270
6800 VH Arnhem

Heeft u nog vragen?
Bekijk of uw vraag bij de veelgestelde vragen staat op:
www.ohra.nl/kilometerteller. Of neem contact op met ons via 026 - 400 40 40
Wij helpen u graag!

Installeer via de QR-code of via
www.ohra.nl/kilometerteller

