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Nedenstående abonnementsbetingel-

ser for trailer og campingvogn gælder i 

tillæg til de generelle betingelser for 

private. 

 

Abonnementet er et tillægsabonne-

ment, der knytter sig til vejhjælpsdæk-

ningen på et køretøj, som lovligt kan 

have nedenstående påhængskøretøj 

efterspændt. Vejhjælpsdækningen på 

køretøjet skal være tegnet via et abon-

nement hos SOS Dansk Autohjælp el-

ler oprettet hos en af SOS Dansk Au-

tohjælps samarbejdspartnere. 

 

Abonnementsbetingelserne for de en-

kelte abonnementstyper fremgår af føl-

gende hovedafsnit: 

 

• Afsnit 1: Trailer til og med 750 kg 

• Afsnit 2: Trailer over 750 kg 

• Afsnit 3: Campingvogn 

• Afsnit 4: Trailer og campingvogn 

 

AFSNIT 1: TRAILER TIL OG MED 

750 KG 

1.1. Abonnementet dækker 

Abonnementet dækker en dansk ind-

registreret trailer med én aksel og en 

tilladt totalvægt på højst 750 kg, uanset 

om traileren er ejet, lejet eller lånt. 

Abonnementsdækningen forudsætter, 

at der er nummerplader på traileren, 

medmindre abonnementet omfatter 

assistance ved tyveri af nummerpla-

derne, og det er politianmeldt. Ved re-

kvirering af assistance i sådanne til-

fælde skal politiets journalnummer op-

lyses. 

 

Ved enhver assistance forbeholder 

SOS Dansk Autohjælp sig ret til at for-

lange køretøjet aflæsset for eventuelt 

gods, eksempelvis dyr. Af- og pålæs-

ning samt eventuelt erstatningskøretøj 

er ikke omfattet af abonnementet, men 

SOS Dansk Autohjælp kan være be-

hjælpelig med at arrangere dette for 

kundens regning. 

 

1.1.1. Dækningsområdet 

Abonnementet dækker i Danmark. 

Endvidere dækker abonnementet 

også i geografisk Europa, som 

omfatter de europæiske lande indtil 

Uralbjergene i Rusland og Bosporus i 

Tyrkiet, med undtagelse af Færøerne 

og Grønland. Der ydes assistance in-

den for dækningsområdet. På transit-

ruten E65 mellem Malmö og Ystad, 

samt indtil en kørselsafstand på 25 km 

syd for den dansk-tyske grænse, er 

abonnementsdækningen den samme 

som i Danmark.   

1.1.2. Driftsstop mv. 

Abonnementet dækker driftsstop, der 

skyldes mekanisk nedbrud eller skade 

på påhængskøretøjet eller det træk-

kende køretøj, som medfører, at videre 

kørsel ikke er muligt eller lovligt. Her-

udover dækker abonnementet også 

ved akut opstået sygdom og tilskade-

komst. 

 

1.1.3. Konstruktionsmæssige æn-

dringer 

Abonnementsdækningen forudsætter, 

at kunden har informeret SOS Dansk 

Autohjælp om eventuelle konstrukti-

onsmæssige ændringer på påhængs-

køretøjet, inden driftsstoppet opstod. 

Uanset dette er SOS Dansk Autohjælp 

berettiget til at afvise assistance, så-

fremt SOS Dansk Autohjælp vurderer, 

at assistancen ikke kan udføres for-

svarligt som følge af konstruktions-

mæssige ændringer. Endvidere tager 

SOS Dansk Autohjælp forbehold for at 

opkræve ekstra betaling for assistan-

cer, der som følge af konstruktions-

mæssige ændringer på påhængskøre-

tøjet kræver specialudstyr eller i øvrigt 

medfører en ekstra udgift i forbindelse 

med assistancen. 

 

1.2. Assistance omfattet af abonne-

mentet 

Ved kundens rekvirering af assistance 

i forbindelse med et dækket tilfælde i 

henhold til afsnit 1.1., omfatter abonne-

mentet assistance efter nedenstående 

afsnit 1.2.1.-1.2.6. 

   

Der ydes én assistance pr. driftsstop 

mv. 

 

 

 

1.2.1. Hjulskifte og nødtætning 

Ved punktering på påhængskøretøjet 

foretages der så vidt muligt hjulskifte. 

Ved manglende reservehjul forbehol-

der SOS Dansk Autohjælp sig ret til at 

udføre en nødtætning på dækket, ek-

sempelvis ved at anvende det træk-

kende køretøjs dækkit. Såfremt SOS 

Dansk Autohjælp vurderer, at hjulskifte 

eller nødtætning ikke er muligt, bugse-

res påhængskøretøjet efter afsnit 

1.2.4. 

 

1.2.2. Fritrækning og bjærgning 

Er påhængskøretøjet kørt i en grøft el-

ler kørt fast i jord, mudder, sand eller 

sne, ydes der fritrækning eller bjærg-

ning. Ved fritrækning på hjemme-

adressen er det en forudsætning, at 

der efter SOS Dansk Autohjælps vur-

dering er foretaget tilstrækkelig sne-

rydning. Er der efter fritrækningen eller 

bjærgningen fortsat driftsstop på på-

hængskøretøjet, forsøger SOS Dansk 

Autohjælp at nødreparere påhængs-

køretøjet efter afsnit 1.2.3. 

 

Fritrækning og bjærgning ydes ikke 

udenfor Danmark. 

 

1.2.3. Nødreparation 

Ved driftsstop forsøger SOS Dansk 

Autohjælp at nødreparere påhængs-

køretøjet. En nødreparation er en mid-

lertidig afhjælpning af driftsstoppet, ek-

sempelvis teknisk assistance over te-

lefonen, mindre reparationer af på-

hængskøretøjet og lignende, herunder 

udskiftning af mindre reservedele. 

Eventuelle forbrugsvarer, reservedele 

og lignende skal betales kontant på 

stedet. 

 

Er nødreparation efter SOS Dansk Au-

tohjælps vurdering ikke muligt, bugse-

res påhængskøretøjet efter afsnit 

1.2.4. 

 

1.2.4. Bugsering 

Kan påhængskøretøjet efter SOS 

Dansk Autohjælps vurdering ikke nød-

repareres efter afsnit 1.2.3., bugseres 

påhængskøretøjet efter kundens an-

visning til en valgfri adresse i Danmark. 
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Såfremt driftsstoppet er på det træk-

kende køretøj eller både det træk-

kende køretøj og påhængskøretøjet, 

bugseres påhængskøretøjet til den 

samme adresse i Danmark, som det 

trækkende køretøj bugseres til. 

 

Ved driftsstop på påhængskøretøjet 

og/eller det trækkende køretøj udenfor 

Danmark, bugseres påhængskøretøjet 

til nærmeste værksted eller dækcenter 

i udlandet, såfremt påhængskøretøjet 

ikke kan nødrepareres efter afsnit 

1.2.3. 

 

SOS Dansk Autohjælp planlægger 

bugseringen. Skal påhængskøretøjet 

bugseres mellem landsdele, sker dette 

hurtigst muligt inden for tre døgn efter 

påbegyndelse af bugseringen. 

 

Der ydes ikke assistance til bugsering 

af påhængskøretøjet mellem værkste-

der, dækcentre og lignende. 

 

1.2.5. Tyveri 

Der ydes ikke assistance ved tyveri af 

påhængskøretøjet eller nummerpla-

der. 

 

1.2.6. Akut opstået sygdom og til-

skadekomst 

Hvis føreren af det trækkende køretøj 

under kørslen bliver ramt af akut op-

stået sygdom eller kommer til skade, 

således at føreren ikke selv kan fort-

sætte kørslen, yder SOS Dansk Auto-

hjælp assistance. Der ydes ikke assi-

stance ved kroniske lidelser, der er di-

agnosticeret inden kørslens påbegyn-

delse. Kunden skal på SOS Dansk Au-

tohjælps anmodning dokumentere 

sygdommens opståen og aktualitet. 

Eventuelle udgifter til dette afholdes af 

kunden. 

 

Assistancen omfatter bugsering af på-

hængskøretøjet til den samme 

adresse i Danmark, som det træk-

kende køretøj bugseres til. Bugsering 

påbegyndes indenfor 24 timer efter re-

kvireringen. 

 

Hvis føreren af det trækkende køretøj 

rammes af akut opstået sygdom eller 

tilskadekomst under kørsel udenfor 

Danmark, yder SOS Dansk Autohjælp 

assistance. Denne assistance omfatter 

bugsering af påhængskøretøjet til det 

nærmeste læge eller behandlingssted 

i udlandet eller nærmeste værksted el-

ler dækcenter i udlandet. Bugsering 

påbegyndes indenfor 24 timer efter re-

kvireringen. 

 

1.3. Bro- og færgeudgifter samt 

eventuelle vejafgifter 

SOS Dansk Autohjælp forbeholder sig 

ret til at opkræve betaling af kunden for 

bro- og færgeudgifter samt eventuelle 

vejafgifter, der afholdes af SOS Dansk 

Autohjælp i forbindelse med en assi-

stance. 

 

AFSNIT 2: TRAILER OVER 750 KG 

Abonnementet omfatter samme dæk-

ning, som et abonnement på en trailer 

med en tilladt totalvægt på højst 750 kg 

i overensstemmelse med afsnit 1., dog 

med de i dette afsnit nævnte ændrin-

ger og tillæg. 

 

2.1. Abonnementet dækker 

Abonnementet dækker en dansk ind-

registreret trailer med en eller flere 

aksler og en tilladt totalvægt på op til 

3.500 kg, uanset om traileren er ejet, 

lejet eller lånt. Abonnementet dækker 

kun, hvis der er nummerplader på trai-

leren, medmindre nummerpladerne er 

blevet stjålet, og det er politianmeldt. 

Ved rekvirering af assistance i så-

danne tilfælde skal politiets journal-

nummer oplyses.  

 

2.1.1. Driftsstop mv.  

Udover driftsstop og akut opstået syg-

dom og tilskadekomst efter afsnit 

1.1.2. dækker abonnementet også ved 

politianmeldt tyveri af påhængskøretø-

jet eller nummerplader.  

 

2.2. Tyveri 

Er påhængskøretøjet blevet lokaliseret 

i Danmark efter politianmeldt tyveri, 

bugseres påhængskøretøjet efter kun-

dens anvisning til en valgfri adresse i 

Danmark. Dette gælder også ved poli-

tianmeldt tyveri af påhængskøretøjets 

nummerplader i Danmark. 

Der ydes ikke assistance ved tyveri af 

påhængskøretøjet eller nummerpla-

der, når påhængskøretøjet befinder 

sig udenfor Danmark. 

 

2.3. Bro- og færgeudgifter samt 

eventuelle vejafgifter 

Hvis påhængskøretøjet bugseres 

udenfor Danmark efter afsnit 1.2.4. og 

dette medfører en bro- eller færgeud-

gift, eller en vejafgift, forbeholder SOS 

Dansk Autohjælp sig ret til at opkræve 

betaling af kunden herfor. Dog afholder 

SOS Dansk Autohjælp bro- eller fær-

geudgifter til bugsering af påhængskø-

retøjet mellem landsdele i Danmark.  

 

AFSNIT 3: CAMPINGVOGN 

Abonnementet omfatter samme dæk-

ning, som et abonnement på en trailer 

med en tilladt totalvægt på over 750 kg 

i overensstemmelse med afsnit 2., dog 

med de i dette afsnit nævnte ændrin-

ger og tillæg. 

 

3.1. Abonnementet dækker 

Abonnementet dækker en dansk ind-

registreret campingvogn, uanset om 

campingvognen er ejet, lejet eller lånt. 

Abonnementsdækningen forudsætter, 

at der er nummerplader på camping-

vognen, medmindre nummerpladerne 

er blevet stjålet, og det er politianmeldt. 

Ved rekvirering af assistance i så-

danne tilfælde skal politiets journal-

nummer oplyses. 

 

AFSNIT 4: TRAILER OG CAMPING-

VOGN 

Abonnementet omfatter samme dæk-

ning, som et abonnement på en cam-

pingvogn i overensstemmelse med af-

snit 3., dog med de i dette afsnit 

nævnte ændringer og tillæg. 

 

4.1. Abonnementet dækker 

Abonnementet dækker et dansk indre-

gistreret påhængskøretøj, der lovligt 

kan efterspændes et køretøj med en 

tilladt totalvægt på op til 3.500 kg. 

Abonnementet dækker således både 



 

SOS Dansk Autohjælp A/S, Olof Palmes Allé 18, DK-8200 Aarhus N, e-mail: kundeservice@sos.eu 

kundeservice: +45 7010 8092 - assistance: +45 7010 8090 

Side 3 af 3 

 

Privat 
Trailer og campingvogn  

 

efterspændte trailere og camping-

vogne, uanset om disse påhængskø-

retøjer er ejet, lejet eller lånt. 

 

Abonnementsdækningen forudsætter, 

at der er nummerplader på det efter-

spændte påhængskøretøj, medmindre 

nummerpladerne er blevet stjålet, og 

det er politianmeldt. Ved rekvirering af 

assistance i sådanne tilfælde skal poli-

tiets journalnummer oplyses. 


