
Privat 

Falck Vejhjælp Trailer 
Disse vilkår gælder i tillæg til de generelle abonnementsvilkår for 

Privat 

Indhold 
1. Sådan er du dækket

2. Hjælp til din trailer i Danmark

1. Sådan er du dækket
Abonnementet dækker en trailer med en totalvægt på op til 

750 kilo. Dit abonnement følger den bil eller motorcykel, 

som du har et Falck-abonnement på, da det er køretøjets 

trækkrog, der er dækket ind. Din trailer er kun dækket i Dan-

mark. Abonnementet dækker kun trailere, som er til privat 

brug og indregistreret i Danmark. Vi skelner ikke mellem om 

den påspændte trailer er ejet, lejet eller lånt. 

Kontakt Falck Assistancecenter på 70 10 20 30, hvis du har 

brug for assistance. 

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 trailer i Danmark

Hvilken hjælp får du, hvis traileren går i stå? 

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

Danmark, så du ikke selv kan køre videre. 

Er traileren kørt fast, trækker vi den fri. Er den punkteret, 

skifter vi hjulene. Hvis vi ikke kan reparere din trailer på ste-

det, transporterer vi den til et værksted, som du vælger, til 

din hjemadresse eller et andet bestemmelsessted i Dan-

mark. 

Du skal betale for de reservedele, vi bruger til at hjælpe din 

trailer videre. Falck betaler færge- og broafgifter. 

Hvad hvis din trailer er læsset? 

Hvis det er nødvendigt at aflæsse din trailer for at hjælpe 

den videre, kan vi bede dig om at gøre det. Du har ansvar 

for at af- og pålæsse traileren og for de ting, der ligger på 

din trailer. 

Hjælp ved tyveri 

Får du stjålet din trailer i Danmark, skal du først melde det til 

politiet. Bliver traileren fundet efter anmeldelsen, transporte-

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

ler et andet bestemmelsessted i Danmark. 
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Falck Danmark A/S 

Falck-Center CPH  

Sydhavnsgade 18 

2450 København SV 

CVR: 16271241
Tlf. 70 10 20 31 




