Aros Autohjælp PLUS
Uanset om du kører i Danmark eller i Europa kan du få
hjælp, hvis uheldet er ude, når du har tilvalgt Aros Autohjælp PLUS til din bil, MC, veteran, campingvogn eller
trailer. Med Aros Autohjælp PLUS får du assistance, hvis
uheldet er ude – vi samarbejder med SOS Dansk Autohjælp.
Vi anbefaler at du printer dit Aros Autohjælp PLUS kort,
nederst på siden, så du altid har det ved hånden, hvis du
får brug for hjælp under køreturen.
Aros Autohjælp PLUS:
• Dækker køretøjet, som du har købt tilvalgsdækning til
hos Aros Forsikring.
• Dækker ”DinEkstraBil”, som du får stillet til rådighed,
hvis din bil ikke kan køre videre – Husk at bestille ”DinEkstraBil”, når du rekvirerer autohjælp.
• Hjælp til at åbne bildøren, hvis du har mistet bilnøglen.
• Afdækning af bilruder.
• Assistance efter tyveri.
• Hvis der opstår akut sygdom, kan du i Danmark få transporteret køretøjet hjem og passagerer til fælles sted i
Danmark.
I Danmark:
Bliver køretøjet kørt til valgfrit værksted eller til din bopæl,
hvis køretøjet ikke kan repareres på stedet.
I Europa:
Bliver køretøjet kørt til nærmeste værksted, hvis køretøjet
ikke kan repareres på stedet.

Tilvalgsdækning

– som dækker trailer og campingvogn
Tilvalgsdækning til Aros Autohjælp PLUS dækker bugsering
af din campingvogn eller trailer, der er spændt efter din bil
- uanset hvem der ejer det efterspændte køretøj.
Eksempel: Du kører med bil samt trailer og din bil får brug
for assistance. Med tilvalgsdækningen bliver både din bil og
trailer bugseret.
Hvor dækker Aros Autohjælp PLUS
• I Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og
Grønland) for køretøjer under 3.500 kg.
• Dækker efter danske betingelser på transitruten E65
mellem Malmø og Ystad, samt indtil 25 km syd for den
dansk/tyske grænse.

Sådan gør du
Print siden ud og klip derefter kortet ud efter den stiplede
linje. Buk derefter kortet og gem det i din pung, så du altid
har det på dig, hvis du får brug for at kontakte SOS Dansk
Autohjælp på telefonnummer +45 7010 8090 - og HUSK at
opgive kundenr.: 99376420 – Aros Forsikring.
Har du ikke Aros Autohjælp PLUS til dit køretøj, eller hvis
du har spørgsmål til dækningen, anbefaler vi at du ringer
til kundeservice på telefonnummer 7010 4222 eller kontakter din lokale assurandør, som du finder på vores hjemmeside www.aros-forsikring.dk under ”Kontakt”.

Når du ringer til vagtcentralen oplys venligst:
Kundenummer � Registreringsnummer � Hvor du befinder dig
� Årsagen til dit opkald � Om du ønsker leje af bil.
Dine fordele med Aros Autohjælp PLUS, under 3.500 kg.
• Bugsering ved færdselsuheld eller driftsstop
• Frit værkstedsvalg i DK
• Starthjælp, hjulskifte, brændstofudbringning
• Døroplukning ved mistet nøgle
• Afdækning af bilruder
• Akut opstået sygdom, bil hjem, og passagerer til fælles sted i DK
• Fritrækning i DK
• DinEkstraBil – mulighed for leje af bil i DK
• Assistance efter tyveri i DK
• Afhjælpning på vejen i DK
Læs mere på www.aros-forsikring.dk

Aros Autohjælp PLUS
– dækker overalt i Danmark og Europa
Kundenr.: 99376420 - Aros Forsikring
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