Tryg Vejhjælp døgnet rundt
– både ude og hjemme

Hvad gør du, hvis din bil pludselig går
i stå? Eller hvis bilen ikke vil starte?
Som kunde hos os har du mulighed for at købe
Tryg Vejhjælp, så du hurtigt kan komme videre,
hvis bilen pludselig strejker. Vores professionelle
samarbejdspartner, Viking Assistance, kommer
og hjælper dig – døgnet rundt, året rundt.
Få hjælp på stedet
Vi kan hjælpe dig hurtigt videre fx
• Hvis bilen er punkteret
• Hvis du er løbet tør for brændstof
• Hvis du har låst dig ude af bilen
• Ved nødreparationer
• Hvis du er kørt fast
Hvis vi ikke kan hjælpe dig videre i din egen bil,
sørger vi for, at den bliver bugseret til det værksted

i Danmark, som du ønsker. Vi sørger også for, at
du og dine passagerer bliver hjulpet videre til det
nærmeste offentlige transportmiddel.
Bliver du akut syg under kørslen, sørger vi for, at
du kommer til et behandlingssted. Og vi transporterer din bil med til behandlingsstedet eller
til din adresse.
Læs mere om Tryg Vejhjælp på tryg.dk.

Tryg Vejhjælp erstatter det røde kort
Fra 1. januar 2018 skal du ringe til Tryg Vejhjælp på
70 11 20 00, hvis du har kaskoforsikring og får brug
for vejhjælp i udlandet. Så sørger vi for, at du får hjælp.

Hvis du for brug for hjælp, så ring:
70 11 20 00 – Tryg Vejhjælp
I Danmark: Hvis du har Tryg Vejhjælp og har brug
for assistance til bilen.
I udlandet: Hvis du har kaskoforsikring hos Tryg og
bilen får en skade eller et mekanisk svigt.
+ 45 44 68 82 00 – Tryg Alarm
Hvis du kommer til skade eller bliver syg i udlandet og
har en Tryg rejseforsikring.
Tryg
70 11 20 20
tryg.dk
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