HVIS SKADEN ER SKET
RING TIL OS PÅ 44 44 99 99
Du skal ikke foretage dig andet end at få bragt din bil til et af vores
autoriseret Henrik Wessel skadecentre og anmelde skaden hos dit
forsikringsselskab. Herfra klarer vi resten - inklusiv kontakt til dit
forsikringsselskab, taksator og reparation.

KGS. LYNGBY
Firskovvej 19-21

ØSTERBRO

Strandboulevarden 122

C O P E N H A G E N

AMAGER

Englandsvej 397

NYTTIGE TELEFONNUMRE:

HUSK
Når der er personskade – så ring straks:

112

Alarm: 112
Politi: 114
Dansk autohjælp: 70 10 80 90
Falck: 70 10 20 30
Assistance: 86 21 34 83

NÅR DER ER EN MODPART – FÅ ALTID FØLGENDE OPLYSNINGER:
Navn:
Adresse:
Postnr. & by:
Tlf.:
Kørekortnr.:
Reg. nr.:
Uheldssted:
Kort beskrivelse af uheldet:

Dato/kl.:
Bilens ejer:

TEGN UHELDET IND OG SKRIV:
Vejnavne:

Dit køretøj:
Modpartens køretøj:
Vidner:

UNDGÅ HOVEDPINE, HVIS DIN
BIL SKAL PÅ VÆRKSTED
EFTER UHELD
KÆRE KUNDE
Du skal ikke foretage dig andet end at få bragt din bil til et af vores autoriseret
Henrik Wessel skadecentre og anmelde skaden hos dit forsikringsselskab. Vi klarer
efterfølgende kontakt til dit forsikringsselskab, taksator og naturligvis reparationerne.
Vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber.
Din første reaktion er måske at lade forsikringsselskabet sørge for såvel bugsering
som reparation af bilen, men du kan risikere, at din bil havner på et værksted, der ikke
er eksperter i at udbedre din bil.
Forkert udførte skadesreparationer kan medføre en forringelse af bilens aktive og
passive sikkerhed, gensalgsværdi, og at du mister din garanti mod indefra kommende
rustgennemtæring. Hos Henrik Wessel AS får du et underskrevet kvalitetscertiﬁkat,
der sikrer, at bilen er lige så god og sikker som før skaden.

FORDELE HOS OS:
•

Lånebil mens du venter.*

•

Vores pladesmede og mekanikere er uddannede specialister i netop din bil,
og modtager løbende uddannelse og opdateringer fra fabrikken.

•

Kun originale eller godkendte reservedele samt materialer af
bedste kvalitet til konkurrencedygtige priser anvendes.

•

Din bils aktive og passive sikkerhed bevares 100%.

•

Du bevarer din reklamationsret og garanti mod rustgennemtæring –
det samme gælder bilens brugtvognspris.

* Gælder ved kaskoskader, der kræver arbejde mere end 1 hel arbejdsdag. 100 km. pr. dag i gennemsnit.
Ekskl. brændstof, forsikring og overkørte kilometer. Lejebilens selvrisiko og øvrige takster oplyses af din bilforhandler.

LÆG DENNE FOLDER I
FORRUDEN PÅ BILEN
Folderen lægges på instrumentbrættet med denne side op,
mod bilens forrude, så autohjælpen leverer din bil til det rigtige sted.

AUTOTRANSPORT
BILEN TRANSPORTERES TIL
Henrik Wessel AS på en af nedenstående adresser:

KGS. LYNGBY
Firskovvej 19-21

ØSTERBRO

Strandboulevarden 122

RING TIL OS PÅ: 44 44 99 99
WWW.HENRIKWESSEL.DK

C O P E N H A G E N

AMAGER

Englandsvej 397

