
Hvis uheldet er ude, har du et professionelt team, der er parat til at hjælpe dig 
døgnet rundt. 

Nordania Vejhjælp hjælper dig i tilfælde af

• driftsstop

• trafikskade

• dækskade

• rudeskade

• fejltankning.

Nordania Vejhjælp hjælper dig, hvis der opstår en uventet situation  
med din bil. Vejservice omfatter

•  udbringning af brændstof, hvis bilen er løbet tør. 
Brændstof er for leasingtagers regning.

•  bugsering af bilen til et værksted. Du vælger selv, hvilket værksted du vil 
benytte, og du har selv kontakten til værkstedet.

• oplåsning af døre, hvis du har smækket dig ude

• fritrækning af bilen, hvis den er kørt fast

• afhjælpning ved punktering

• småreparationer på stedet

• starthjælp ved strømmangel

• videretransport af dig og dine passagerer

•  sygekørsel ved tilskadekomst eller pludselig sygdom under kørsel. Befordring 
af fører og passager til nærmeste læge eller behandlingssted.

Med Nordania Vejhjælp hjælper vi dig nemt og hurtigt videre,  
hvis der opstår en uventet situation med din bil.

Nordania Vejhjælp VIP –
godt på vej
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Der tages forbehold for trykfejl samt pris- og vilkårsændringer.

Har du fået en skade?  

Kontakt Nordania Vejhjælp på 
tlf. 70 15 13 15 - så hjælper vi 
dig videre.



Persontransport
Ved driftsstop, uheld eller tyveri af din bil, sørger Nordania Vejhjælp for, at du 
og dine passagerer bliver transporteret hjem eller til et fælles bestemmelses- 
sted i Danmark.

Nordania Vejhjælp i Europa
Nordania Vejhjælp yder vejservice ved ethvert driftsstop eller uheld, som 
forhindrer fortsat kørselved køretøjets egen kraft, eller hvis fører på grund af 
tilskadekomst eller sygdom er ude af stand til selv at føre køretøjet.

Transport af køretøjet sker til nærmeste værksted. Vejhjælpen uden for 
Danmark ydes i samarbejde med SOS international og Falcks internationale 
samarbejdspartnere.

Dækskade
Ved skader på bilens dæk får du assistance af en mobil dækreparatør.  
Reparationer sker for egen regning.

Rudeskade
Ved skader på bilens glas får du assistance af en mobil glasreparatør.  
Reparationer sker for egen regning.

Mobilitetsgaranti
Vurderes det, at bilmærkets mobilitetsgaranti kan yde tilsvarende service i en 
given situation, har Falck mulighed for at overføre assistancen hertil.

Skadeforsikringsafgift
I henhold til lov om skadeforsikringsafgift, betaler Nordania 1,1% i skade-
forsikringsafgift af markedsværdien af Nordania Assistance, svarende til  
0,55 kr. pr. måned.
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Der tages forbehold for trykfejl samt pris- og vilkårsændringer.

Har du brug for mere informa-
tion, eller har du spørgsmål til 
Nordania Vejhjælp VIP eller 
vores andre produkter?

Ring til os på tlf. 45 12 12 12
eller send os en e-mail på
nordania@nordania.dk

Hent Nordania Bil App fra  
App Store eller Google play


