Motorcykel
Nedenstående betingelser gælder som tillæg til Aftalen.
§ 1 - Dækningsområde
Serviceydelserne leveres i Danmark og Europa (med undtagelse af Færøerne og
Grønland), for motorcykler. Serviceydelserne leveres efter de danske betingelser på
transitruten E 65 mellem Malmö og Ystad, samt indtil 25 km syd for den dansk/tyske
grænse.
§ 2 - Dækningsomfang
Der ydes assistance ved driftsstop eller uheld, som gør, at køretøjet ikke kan køre
videre ved egen hjælp. Der ydes én assistance pr. uheld/driftstop.
Konstruktionsmæssige ændringer af køretøjet skal meddeles Leverandøren, og der
tages forbehold for at opkræve ekstra betaling for assistancer som kræver
specialudstyr som følge heraf.
§ 3 - Bugsering
Hvis køretøjet er udsat for skade eller driftsstop, og ikke kan repareres på stedet,
transporteres det til bopæl eller værksted i samråd med Sikrede, ved driftsstop/skade
ved bopæl transporteres køretøjet til værksted efter Sikredes valg.
Hvis skaden eller driftstoppet sker uden for Danmarks grænser, i Europa, og køretøjet
ikke kan repareres på stedet, transporteres det til nærmeste værksted.
§ 4 - Starthjælp/brændstofudbringning m.m.
Leverandøren forsøger at hjælpe på stedet, hvis motorcykel ikke kan starte eller ikke
kan køre videre. Er det ikke muligt, tilbydes transport til værksted i samråd med Sikrede
i henhold til § 3. Eventuelle udleverede reservedele samt brændstof betales kontant af
Sikrede.
§ 5 – Mistet nøgle
Er nøglen blevet væk, dækkes bugsering til nærmeste værksted i samråd med Sikrede
(ved accept fra Leverandøren til nærmeste mærkeværksted).
§ 6 - Bjærgning/fritrækning
Ved fritrækning på hjemadressen forudsættes det, at der er foretaget tilstrækkelig
snerydning. Bjærgning/fritrækning er dækket indenfor Danmarks grænser.
§ 7 - Færdselsuheld
Såfremt Sikrede er dækket af vejhjælp transporteres køretøjet i henhold til § 3.
Såfremt Sikrede ikke er dækket af vejhjælp transporteres køretøjet til nærmeste
værksted, jf. kaskoforsikringen.
§ 8 - Akut opstået sygdom
Hvis Sikrede som fører af det dækkede køretøj i Danmark bliver ramt af sygdom eller
kommer til skade, og Sikrede således ikke kan fortsætte kørslen, sørger Leverandøren
for hjemkørsel af køretøjet, Sikrede og eventuelle passagerer til fælles
bestemmelsessted. Leverandøren yder ikke hjælp ved kroniske lidelser. Leverandøren
kan forlange, at Sikredes læge dokumenterer sygdom/tilskadekomst. Leverandøren
påbegynder hjemkørsel af køretøjet indenfor 24 timer efter bestilling. Ved akut opstået

sygdom eller tilskadekomst under kørsel uden for Danmark bliver motorcykel, Sikrede
og passagerer kørt til nærmeste læge eller behandlingssted
§ 9 - Tyveri
Der ydes ikke assistancer efter tyveri i udlandet.
§ 10 - Transport mellem værksteder
Der ydes ikke bugsering mellem værksteder.
§ 11 - Hotelophold
Kan motorcyklen ikke repareres samme dag i Danmark, og Leverandøren vurderer det
rimeligt, vil Sikrede samt medpassager, blive tilbudt én hotelovernatning inkl.
morgenmad.
§ 12 - Fortsættelse af rejse
Hvis Sikrede samt medpassagerer ikke kan køre med redderen, tilbydes at refundere
billetten til f.eks.: bus, tog, taxa, færge osv. Dette sker efter Leverandørens valg ud fra
billigste løsning.

