Abonnement på Falck Vejhjælp Basis

Erhverv

Vi hjælper din bil frem til tiden
Når din bil går i stå, forsinker det dig og du risikerer at komme for sent
på arbejde, til forældremøde eller i lufthavnen. Vi sikrer, at du slipper
for de daglige bekymringer om uheld og driftsstop.
Alle de fordele får du:
Vi hjælper din bil hurtigt videre i Danmark
Vi kører hurtigt ud og hjælper dig, hvis du har haft et uheld
eller driftsstop et sted i Danmark, så du ikke selv kan køre
videre
Er din bil kørt fast i sneen eller grøften, trækker vi den fri
Er batteriet fladt for strøm, giver vi din bil starthjælp
Er du kørt tør for brændstof, kommer vi med benzin eller diesel
Er din bil punkteret, skifter vi hjul
Er din bil gået i stykker, kan Falck i 9 ud af 10 tilfælde klare
det på stedet
Hvis din bil skal på værksted, klarer vi transporten. Du kan leje
Falck Bilen til en fordelagtig pris, mens din bil er på værksted
Bliver du syg eller skadet under kørslen, kører vi dig til
nærmeste læge eller behandlingssted
Vi låser din bil op, hvis du har mistet dine nøgler eller låst dig
selv ude
Vi er udstyret til at håndtere alle typer biler
Falck-redderne har en bred autoteknisk uddannelse i
fejlsøgning og reparation af biler, som ikke kan starte eller går
i stå under kørslen
Vores udstyr og bjærgningskøretøjer er særligt udviklet til at
bugsere og hjælpe biler hurtigt videre
Du kan få alle de assistancer, du behøver. Det koster altså ikke
ekstra, hvis uheldet er ude flere gange på et år

Falck har lokale stationer over hele
Danmark, så vi er altid hurtigt fremme
hos dine medarbejdere. Vores Falckreddere er særligt uddannet til at
håndtere fejl og problemer med biler.

Med et Falck Vejhjælp Basisabonnement betaler du aldrig ekstra,
selvom du får brug for os flere gange
på et år.

Hurtigt videre
I 9 ud af 10 tilfælde hjælper vi
biler videre på stedet.

Hjælpen er altid tæt på dig
Hvis din bil ikke kan køre videre, skal du blot ringe til Falcks
Vagtcentral. Vores kompetente medarbejdere sidder altid klar
ved telefonen
Falck har lokale stationer over hele Danmark, så hjælpen er
altid tæt på
Vi har mange års erfaring i at rykke hurtigt ud. Det er din
garanti for, at du hurtigt får hjælp til at komme videre

BONUS: Få fordele og 10 % på et Falck Bonusværksted
Hvis din bil skal på værksted, kan du med fordel vælge et
Falck Bonusværksted
Du optjener 10 % af regningen fra værkstedet i bonus. Din
bonus bliver trukket fra din virksomheds faktura på næste års
abonnement
Du kan optjene bonus på alt fra nye dæk til mekaniske
reparationer
Når du besøger et Falck Bonusværksted, får du også et gratis
sikkerhedstjek

Vi har samlet vores erfaring og
kompetence i vores vagtcentral. Her
sidder vi klar til at hjælpe og rådgive 24
timer i døgnet.

