
Få friheden
tilbage på vejen

Du vil gerne videre. 
Vi vil gerne gøre vores bedste.

Mange mennesker interesserer sig ikke for biler, 
selvom de har én. Det kan vi faktisk godt forstå. 
I virkeligheden er det nemlig mere dét, 
din bil gør for dig i hverdagen, der betyder noget. 
Derfor er det også virkelig irriterende, 
hvis den en dag strejker eller har behov for en pause.

Vink farvel til bekymringerne med Din Bilpartner Vejhjælp, der dækker i hele Europa.



TRYGHED 24 
TIMER I DØGNET  

DIN BILPARTNER MOBILITETSSERVICE 
Mobilitetsservicen kan tilbydes af det Din Bilpartner værksted, som servicerer og
reparerer dit køretøj. Ved nedbrud i Danmark er du sikret, at din bil altid fragtes til
det Din Bilpartner værksted, hvor du normalt er kunde.

I Danmark er køretøjet sikret hjælp indenfor 60 minutter, og kan driftsstoppet ikke
nødrepareres på stedet, fragtes bilen til det Din Bilpartner værksted, hvor du
normalt er kunde.

ASSISTANCE
Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld i Danmark (dog ikke Grønland og
Færøerne), til køretøjer, som ikke kan køre videre ved egen hjælp.

Mobilitetsservice dækker følgende form for assistance:
• Trafikuheld
• Brand
• Nødreparation, hvis muligt på stedet
• Bugsering (ved skade eller driftsstop) af bil og fører til det Din Bilpartner værksted, 
   som har tegnet mobilitetsaftalen

Skyldes nedbruddet dårlig vedligeholdelse af bilen, forbeholder 
Din Bilpartner Vejhjælp sig retten til at afvise assistancen. 
Her vil kunden naturligvis blive tilbudt hjælp mod egenbetaling. 
Der bugseres ikke mellem værksteder. 

Vær opmærksom på, at ønsker man starthjælp, hjulskifte, fritrækning m.m., 
skal man tegne et Din Bilpartner Vejhjælp abonnement.

DIN BILPARTNER VEJHJÆLP 
MED EUROPA-DÆKNING

Vejhjælp ydes i form af udbedring af skaden på stedet, eller i form af bjærgning/fritrækning. 
Evt. udbragt brændstof eller reservedele betales af abonnenten. Kan bilen ikke nødrepareres
på stedet, tilbydes transport af det havarerede køretøj, fører samt passagerer, til det 
Din Bilpartner værksted, der har tegnet vejhjælpsaftalen. 
Køretøjet transporteres én gang pr. driftstop.

ASSISTANCE
Der ydes assistance til køretøjet ved driftsstop eller uheld i det Geografiske Europa indtil 
Ural/Bosporus, dog ikke Grønland og Færøerne.

Vejhjælp dækker følgende form for assistance:

• Udbedring af skaden på stedet

• Bugsering i Danmark til det Din Bilpartner værksted, der har tegnet vejhjælpsaftalen

• Bugsering i EU til nærmeste egnede værksted

• Fritrækning

• Strømsvigt

• Brand

• Trafikuheld

• Glasbrud

• Knækkede nøgler

• Glasskade

• Mistede nøgler

• Hjulskifte

• Tyveri

• Døroplukning

• Fejltankning

• Lånebil til fordelagtig pris

• Brændstofudbringning 
   (udleveret brændstof betales kontant af kunden)

• Hjælpen vil være fremme indenfor 60 minutter

Ved brug for Din Bilpartner Mobilitetsservice eller Vejhjælp, ring: 

TEL.  (+45) 70 777 496.

___Hvad koster Vejhjælp?

Vejhjælp erhverv kr. 398,-
Vejhjælp private kr. 299,-

Service og reparation foretaget hos 
Din Bilpartner er påkrævet

Ret til ændringer samt trykfejl forbeholdes



ABONNEMENTSBETINGELSER
Abonnementet er gældende i 12 måneder.

En måned inden abonnementets udløb 
fremsendes en e-mail til dig (hvis e-mail-
adresse er angivet ved oprettelse af 
abonnementet).

Denne e-mail fortæller, at det nu er et år 
siden, at du købte dit vejhjælpsabonne-
ment, og at du skal kontakte dit Din 
Bilpartner værksted, hvis abonnementet 
skal opsiges.

DIN BILPARTNER SAMARBEJDER MED
DK Assistance, der er et landsdækkende 
netværk af professionelle og uafhængige 
lokale vejhjælps- og autotransportfirmaer. 

Samtidig er DK Assistance Danmarks 3. 
største vejhjælpsselskab.

FORCE MAJEURE
I tilfælde af force majeure, herunder strejker, 
naturkatastrofer, ekstreme vejr- og 
vejforhold, krig, terrorisme, oprør og 
uroligheder, er DK Assistance ikke ansvarlig 
for manglende assistance.

Tilsvarende kan der ikke rejses krav mod 
DK Assistance i anledning af manglende 
assistance i tilfælde af andre ekstraordinære 
begivenheder, som DK Assistance ikke er 
herre over.

BEMÆRK
Hvis du har krav på ydelser efter gældende 
love eller via dine forsikringer, er disse 
ydelser ikke dækket af abonnementet, 
medmindre andet fremgår af de specifikke 
abonnementsbetingelser.

I tilfælde af tvivl vil du dog altid være dækket 
af abonnementet.

LAD OS VÆRE DIN 
Hos os er der ikke noget, der hedder ”dit” og ”mit”, når det gælder de udfordringer, din 
bil kan komme ud for. Du kan være sikker på, at vi kan hjælpe dig, også selvom du ikke 
har behov for det lige nu. Derfor er vi Din Bilpartner.


