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Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for 
Privat. 

Falck Specialtrailer 

1. Sådan er du dækket

2. Hjælp til din specialtrailer i Danmark

3. Hjælp til din specialtrailer i Europa

1. Sådan er du dækket
Hvad dækker dit abonnement? 

Abonnementet dækker den eller de specialtrailere, som du har re-

gisteret på abonnementskontrakten. Hvis du udskifter en af din 

specialtrailere, skal du oplyse Falck om din nye specialtrailers regi-

streringsnummer, så den bliver dækket af dit abonnement. 

Hvad er en specialtrailer? 

En specialtrailer kan eksempelvis være en camplet-, bugserings-, 

båd- eller dyretrailer. 

Hvornår træder dit abonnement i kraft? 

Dit abonnement træder i kraft tre dage efter, du har tegnet det, 

medmindre du har aftalt en anden dato med os. 

2. Hjælp til din specialtrailer i Danmark
Hvilken hjælp får du, hvis specialtraileren går i stå? 

Vi kører ud og hjælper dig, hvis du har haft et uheld et sted i Dan-

mark, så du ikke selv kan køre videre. 

Er specialtraileren kørt fast, trækker vi den fri. Er specialtraileren 

punkteret, skifter vi hjul. Hvis vi ikke kan reparere din specialtrai-

ler på stedet, transporterer vi den til et værksted, som du vælger, 

til din hjemadresse eller et andet bestemmelsessted i Danmark. 

Er køretøjet dækket af et abonnement hos Falck, tager vi også det 

med. Vi transporterer også din specialtrailer mellem værksteder, 

hvis den skal repareres flere stedet. Du skal betale for de reserve-

dele, vi bruger til din specialtrailer. Falck betaler færge- og broaf-

gifter. 

Hvad hvis din specialtrailer er læsset? 

Hvis det er nødvendigt at aflæsse din specialtrailer for at hjælpe 

dig videre, kan vi bede dig om at gøre det. Du har ansvar for at af- 

og pålæsse specialtraileren og for indholdet i din specialtrailer. 

Hjælp ved tyveri 

Får du stjålet din specialtrailer i Danmark, skal du først melde det 

til politiet. Bliver specialtraileren fundet efter anmeldelsen, trans-

porterer vi den til et værksted efter dit valg til din hjemadresse el-

ler et andet bestemmelsessted i Danmark. 

3. Hjælp til din specialtrailer i Europa
Hvilken hjælp får du, hvis specialtraileren går i stå? 

Du kan også få hjælp, hvis du har et uheld et sted i Europa, så du 

ikke selv kan køre videre med din specialtrailer. Vi kan hjælpe dig 

over hele Europa indtil Ural/Bosporus (dog ikke på Grønland, Is-

land og Færøerne). 

Er specialtraileren kørt fast, trækker vi den fri. Er specialtraileren 

punkteret, skifter vi hjul. Hvis vi ikke kan reparere din specialtrai-

ler på stedet, transporterer vi den til det nærmeste værksted. 

Du betaler selv for færge-, vej- og broafgifter og for at af- og på-

læsse de ting, som du har i din specialtrailer. Du betaler også for 

de reservedele, vi bruger til at hjælpe din specialtrailer videre. 

Dyr er ikke dækket ind i Europa, og du har selv ansvaret for dyrene 

i specialtraileren. 

Falck Danmark A/S 
Falck-Center CPH 
Sydhavnsgade 18  
2450 København SV 

Kontakt Falck 

Vagtcentral: Tlf. 70 10 20 30 
Kundeservice: Tlf. 70 10 20 31 
www.falck 
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