FLEX VEJHJÆLP

Flex Vejhjælp – altid ved hånden
Vi samarbejder med Dansk Autohjælp, der er klar til at yde assistance 24/7.
Du skal blot oplyse dit registreringsnummer.
Hvis uheldet er ude, og du har tilvalgt Flex Vejhjælp:
Så ringer du til Flex Vejhjælp på +45 72 13 20 59 og følger instrukserne til vejhjælp
i Danmark, i udlandet eller reparation af stenslag.
Det fremgår af din leasingaftale, om Flex Vejhjælp er en del af aftalen.
Har du ikke din leasingaftale ved hånden kan du kontakte FOCUS flex leasing på
+45 72 30 35 80.
Flex Vejhjælp dækker, når uheldet er ude i Danmark og assisterer ved uheld i
udlandet. Læs mere om assistance i udlandet på vores hjemmeside.

FOCUS flex leasing A/S								
											
Savsvinget 4 A, DK-2970 Hørsholm 						
Tel: (+45) 45 72 30 35 80
www.focusflex.dk 								
CVR-nummer: 33577214

FLEX VEJHJÆLP

Flex Vejhjælp – altid ved hånden

Tilvælg Flex Vejhjælp til din leasingaftale for kun DKK 89,- pr. mdr.
Flex Vejhjælp omfatter følgende:

Flex Vejhjælp omfatter ikke:

Assistance: Starthjælp, hjulskift, døroplukning, nødreparation,
brændstofudbringning og hjælp ved punktering.

Assistancebehov, der var kendt på
tegningstidspunktet.

Bugsering: Bugsering til nærmeste autoriserede værksted anvist
af dig.

Transport til skrotning.

Bjærgning: Fritrækning i blød jord og sne.
Persontransport: I forbindelse med uheld i Danmark
transporteres fører og passagerer til nærmeste mulighed for
videretransport som f.eks. station, busstop eller lignende i
Danmark.
Erstatningsbil: Gratis billeje af en erstatningsbil i op til tre
døgn (mindste bilklasse), op til 100 kilometers kørsel pr. døgn
er inkluderet, skades- og tyveriforsikring er inkluderet i op til
3 døgn.
Efterspændt enhed: Bil og campingvogn/trailer bugseres til et
fælles bestemmelsessted.
Geografisk dækning: I Danmark og udlandet såfremt bilen er
kaskoforsikret.
Stenslag: Reparation i samarbejde med Dansk Bilglas kan
foretages på centre fordelt over hele landet eller – mod
egenbetaling – på stedet. Flex Vejhjælp dækker op til tre
stenslagsreparationer årligt.

Nedbrud pga. manglende
eller mangelfuld vedligeholdelse
af bilen.
Assistance som følge af deltagelse
i rally eller anden form for billøb.
Transport af husdyr i
bugseringskøretøj.
Hvis køretøjet anvendes
til erhvervsmæssigt
godstransport.
Køretøjer over 3.500 kg. totalvægt.
Bugsering mellem værksteder.
Rudeskift. Hvis et stenslag
under udbedringen udvikler
sig, så et rudeskifte er nødvendigt,
dækkes værdien af
stenslagsreparationen.

Er der udført assistancer, som ikke er omfattet af abonnementet, er det på leasingtagers regning.

