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Nedenstående abonnementsbetingelser 
gælder som tillæg til de generelle abonne-
mentsbetingelser for erhvervsabonnemen-
ter, hvorfor der også henvises til disse.
 
Der er tale om et tillægsabonnement til et 
erhvervskøretøj.

Der kan tegnes et abonnement, hvis firmaet 
har CVR nr. og adresse i Danmark samt på 
et dansk indregistreret køretøj. Der ydes 
assistance ved driftsstop eller uheld, som 
gør, at køretøjet ikke kan køre videre ved 
egen hjælp. 
 
Den valgte abonnementstype fremgår af 
faktura/PBS.

Abonnementsbetingelserne er delt op i tre 
afsnit:
•  Afsnit A: Trailer –<  750kg tilladt totalvægt og 

1. akslet 
•  Afsnit B: Trailer > 751 kg tilladt totalvægt 
•  Afsnit C: Campingvogn

Afsnit A – Trailer <-  750kg

§ 1 – Abonnementets dækningsområde

Abonnementet er gældende i Danmark (med 
undtagelse af Færøerne og Grønland)og 
Europa for trailere til erhvervsbiler < 3500 kg

§ 2 – Abonnementet dækker

Abonnementet dækker alle trailere med en 
totalvægt op til og med 750 kg, der er ind-
registreret til abonnentens adresse, og alle 
trailere påspændt de køretøjer, abonnenten 
er fører af. Det forudsættes dog, at påhæn-
get er dansk indregistreret.

Ved assistance forbeholder SOS Dansk 
Autohjælp sig ret til at forlange havarerede 
køretøjer aflæsset for eventuelt gods (f.eks. 
dyr). Af- og pålæsning, samt anvendelse 
af erstatningskøretøjer er ikke omfattet af 
aftalen, men SOS Dansk Autohjælp tilbyder 
at være behjælpelig med at finde en løsning, 
som vil blive viderefaktureret.
 
§ 3 – Bugsering

Hvis jeres køretøj er udsat for skade eller 
driftstop, og ikke kan repareres på stedet, 
transporteres det til jeres firma eller værk-
sted i samråd med jer, ved driftsstop/skade 
ved firmaet transporteres jeres køretøj til 

værksted efter jeres valg. Hvis nedbruddet 
er på bilen kommer traileren med til fælles 
bestemmelsessted.

§ 4 – Hjulskifte og anden vejservice

Vi forsøger at hjælpe jer på stedet, hvis 
jeres køretøj ikke kan køre videre. Er det ikke 
muligt, tilbyder vi transport til værksted i 
samråd med jer. Eventuelle udleverede reser-
vedele betales kontant af jer.
 
§ 5 – Bjærgning/fritrækning

Ved fritrækning på virksomhedens områder 
forudsættes det, at der er foretaget tilstræk-
kelig snerydning. 

§ 6 – Færdselsuheld

Dit køretøj transporteres til nærmeste værk-
sted i henhold til § 3, under forudsætning af at 
SOS Dansk Autohjælp udfører bugseringen.

§ 7 – Europadækning

Hvis jeres køretøj er udsat for skade eller 
driftstop, og ikke kan repareres på stedet, 
transporteres det til nærmeste værksted, 
hvis nedbruddet er på bilen tages trailer med 
til værkstedet.

§ 8 – Tyveri

Abonnementet dækker ikke assistance efter 
tyveri.
 
Afsnit B – Trailer > 751 kg/Special trailer

Samme dækning som ved trailer  –<   750 kg dog 
med følgende forskelle:

§ 2 giver abonnement til trailer > 751 kg, og 
til trailer med flere aksler
§ 2 – Abonnementet dækker

Abonnementet dækker trailere > 751 kg. Det 
forudsættes at det er dansk indregistreret og 
at registreringsnummeret er kendt ved SOS 
Dansk Autohjælp. Hvis køretøjet undervejs i 
abonnementsperioden udskiftes med et til-
svarende, dækker abonnementet i stedet det 
nye køretøj under forudsætning af, at SOS 
Dansk Autohjælp er orienteret om udskift-
ningen. 

Der ydes en assistance pr. uheld/driftstop, 
uagtet om det er på bilen, eller på traileren, 

hvis nedbruddet er på bilen kommer traileren 
med til værkstedet.

Konstruktionsmæssige ændringer af køre-
tøjet skal meddeles SOS Dansk Autohjælp.
Ved assistance forbeholder SOS Dansk 
Autohjælp sig ret til at forlange havarerede 
køretøjer aflæsset for eventuelt gods (f.eks. 
dyr). Af- og pålæsning, samt anvendelse 
af erstatningskøretøjer er ikke omfattet af 
aftalen, men SOS Dansk Autohjælp tilbyder 
at være behjælpelig med at finde en løsning, 
som vil blive viderefaktureret. 

§ 8 giver assistance efter tyveri i Danmark
§ 8 – Tyveri

Abonnementet dækker ikke assistance efter 
tyveri i Europa. 

Afsnit C – Campingvogn

Samme dækning som ved trailer  –<   750 kg dog 
med følgende forskelle:

§ 2 giver abonnement til campingvogn.
§ 2 – Abonnementet dækker

Abonnementet dækker campingvogne. Det 
forudsættes at det er dansk indregistreret 
og at registreringsnummeret er kendt ved 
SOS Dansk Autohjælp. Hvis køretøjet under-
vejs i abonnementsperioden udskiftes med 
et tilsvarende, dækker abonnementet i ste-
det det nye køretøj under forudsætning af, 
at SOS Dansk Autohjælp er orienteret om 
udskiftningen.
 
Der ydes en assistance pr. uheld/driftstop, 
uagtet om det er på bilen, eller på camping-
vognen, hvis nedbruddet er på bilen kommer 
campingvognen med til værkstedet.

Konstruktionsmæssige ændringer af køre-
tøjet skal meddeles SOS Dansk Autohjælp.
Ved assistance forbeholder SOS Dansk 
Autohjælp sig ret til at forlange havarerede 
køretøjer aflæsset for eventuelt gods. Af 
– og pålæsning, samt anvendelse af erstat-
ningskøretøjer er ikke omfattet af aftalen, 
men SOS Dansk Autohjælp tilbyder at være 
behjælpelig med at finde en løsning, som vil 
blive viderefaktureret.  

ERHVERV 

Trailer og campingvogn   Juni 2013
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§ 8 giver assistance efter tyveri i Danmark
§ 8 – Tyveri

Abonnementet dækker ikke assistance efter 
tyveri i Europa. 

Spørgsmål 

Hvis I har spørgsmål til abonnementet, priser, 
dækning m.m. ring da venligst til vores kun-
deservice på tlf. 70 10 80 92 eller send en mail 
til kundeservice@dah.dk.

ERHVERV 

Trailer og campingvogn Juni 2013


