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Erhverv 
Sættevogn, påhængsvogn og trailer  

 

Nedenstående abonnementsbetingel-

ser for sættevogn, påhængsvogn og 

trailer gælder i tillæg til de generelle 

betingelser for erhverv. 

 

Abonnementet er et tillægsabonne-

ment, der knytter sig til vejhjælpsdæk-

ningen på en lastbil, tankvogn, bus el-

ler multitrækker, som lovligt kan have 

nedenstående påhængskøretøj efter-

spændt. Vejhjælpsdækningen på kø-

retøjet skal være tegnet via et abonne-

ment hos SOS Dansk Autohjælp eller 

oprettet hos en af SOS Dansk Auto-

hjælps samarbejdspartnere. 

 

1. Abonnementet dækker 

Abonnementet dækker et dansk indre-

gistreret påhængskøretøj i form af en-

ten en sættevogn, påhængsvogn eller 

trailer. Abonnementsdækningen forud-

sætter, at der er nummerplader på på-

hængskøretøjet, medmindre nummer-

pladerne er blevet stjålet, og det er po-

litianmeldt. Ved rekvirering af assi-

stance i sådanne tilfælde skal politiets 

journalnummer oplyses. 

 

Ved enhver assistance forbeholder 

SOS Dansk Autohjælp sig ret til at for-

lange påhængskøretøjet aflæsset for 

eventuelt gods, eksempelvis dyr. Af- 

og pålæsning samt eventuelt erstat-

ningskøretøj er ikke omfattet af abon-

nementet, men SOS Dansk Autohjælp 

kan være behjælpelig med at arran-

gere dette for kundens regning. 

 

1.1. Dækningsområdet 

Abonnementet dækker i Danmark med 

undtagelse af Færøerne og Grønland, 

og der ydes assistance indenfor dette 

område. 

 

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 at videre 

kørsel ikke er lovligt. Herudover dæk-

ker abonnementet også ved politian-

meldt tyveri af påhængskøretøjet eller 

ved nummerplader samt akut opstået 

sygdom og tilskadekomst. 

 

1.3. Konstruktionsmæssige ændrin-

ger 

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. 

 

2. Assistance omfattet af abonne-

mentet 

Ved kundens rekvirering af assistance 

i forbindelse med et dækket tilfælde i 

henhold til afsnit 1., omfatter abonne-

mentet assistance efter nedenstående 

afsnit 2.1.-2.6.   

 

Der ydes én assistance pr. driftsstop 

mv. 

 

2.1. Hjulskifte og nødtætning 

Ved punktering på påhængskøretøjet 

foretages der så vidt muligt hjulskifte. 

Såfremt SOS Dansk Autohjælp vurde-

rer, at hjulskifte ikke er muligt, bugse-

res påhængskøretøjet efter afsnit 2.4. 

 

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 kundens virk-

somhedsadresse er det en forudsæt-

ning, at der efter SOS Dansk Auto-

hjælps vurdering er foretaget tilstræk-

kelig snerydning. Er der efter fritræk-

ningen eller bjærgningen fortsat drifts-

stop på påhængskøretøjet, forsøger 

SOS Dansk at nødreparere påhængs-

køretøjet efter afsnit 2.3. 

 

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 og lig-

nende, 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 2.4. 

 

2.4. Bugsering 

Kan påhængskøretøjet efter SOS 

Dansk Autohjælps vurdering ikke nød-

repareres efter afsnit 2.3., bugseres 

påhængskøretøjet efter kundens an-

visning til en valgfri adresse i Danmark. 

Dog bugseres påhængskøretøjet til 

nærmest egnede værksted ved færd-

selsuheld.  

 

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. 

 

SOS Dansk Autohjælp planlægger 

bugseringen. 

 

Der ydes ikke assistance til bugsering 

af påhængskøretøjet mellem værkste-

der, dækcentre og lignende. 

 

2.5. Tyveri 

Er påhængskøretøjet blevet lokaliseret 

efter politianmeldt tyveri, bugseres på-

hængskøretøjet efter kundens anvis-

ning til en valgfri adresse i Danmark. 

Dette gælder også ved politianmeldt 

tyveri af påhængskøretøjets nummer-

plader. 
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Erhverv 
Sættevogn, påhængsvogn og trailer  

 

2.6. Akut opstået sygdom og tilska-

dekomst 

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. 

 

3. Bro- og færgeudgifter samt even-

tuelle 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. 

 


