DU GÅR I STÅ
DU RINGER
DU KØRER IGEN
Læs mere om vores vejhjælp
på dinbilpartner.dk
Så er du videre i en fart.

VED UHELD

RING

TRYGHED PÅ VEJEN
24 TIMER I DØGNET

70 15 54 00

DIN BILPARTNER VEJHJÆLP

Dækningsoversigt

Har du brug for hjælp til at starte bilen, er du kørt tør for brændstof, eller
kan du af en eller anden grund ikke køre videre - så kan du ringe til os.

Assistance ved nedbrud, der forhindrer videre kørsel

Vi sidder klar til at hjælpe - 24 timer i døgnet - det er da tryghed

Hjulskift, brændstofudbringning, døroplukning mm.

BRUG FOR ASSISTANCE? - RING 70 15 54 00

Din Bilpartner abonnement
DK*
Europa

Starthjælp
Fritrækning (på hjemmeadresse forudsættes
tilstrækkelig snerydning)
Afdækning af bilruder
Persontransport efter nedbrud
Assistance efter færdselsuheld

Din Bilpartner
Vejhjælp - Privat

kr. 495,Erhverv kr. 850,-

Gældende for biler, op til 3500 kg totalvægt, indregistreret til et CVR-nr.
Se betingelser på DinBilpartner.dk

Akut opstået sygdom
(Bilen bugseres hjem - fører og passagerer til fælles sted.
Udenfor DK til nærmeste behandlingssted)
Assistance efter tyveri
Hotelophold, hvis bilen ikke kan repareres samme dag
Bro- og færgeudgifter ved transport mellem landsdele
Lovlig efterspændt enhed (trailer/campingvogn)

*

Gælder også 25 km syd for grænsen samt transitruten E65 Malmö/Ystad i Sverige.
Gælder ikke Færøerne og Grønland.

DIN BILPARTNER VEJHJÆLP
Din Bilpartner samarbejder med:
SOS Dansk Autohjælp, som er én af Nordens største assistanceorganisationer,
med 32 stationer fordelt i Danmark og samarbejdspartnere i hele Europa.
Vagtcentralen er åben 24/7
- og hjælpen er fremme inden 60 minutter i 9 ud af 10 tilfælde.

Køb dit abonnement nu på DinBilpartner.dk
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Version 05/2018. Ret til ændringer samt trykfejl forbeholdes.
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