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Kort fortalt om Rødt Kort
• Bilister, der har kaskoforsikring hos de forsikringsselskaber, der er 

med i Rødt Kort-ordningen, er dækket for vejhjælp i udlandet.

• Rødt Kort gælder i de 28 EU-lande og knap 30 lande uden for EU.

• Assistancen omfatter bl.a. vejhjælp på stedet, bugsering og hjælp 
til at komme videre eller hjem fra ferie.

• Vejhjælpen kan tilkaldes til nøjagtig gps-lokation med Rødt Kort-
appen.

• Næsten alle forsikringsselskaber er med i Rødt Kort-ordningen. Er 
man i tvivl, om man er dækket, kan man taste nummerpladen ind i 
Rødt Kort-appen og få svar med det samme eller spørge sit 
forsikringsselskab.

• SOS Internationals 24/7 alarmcentral håndterer sagerne i 
samarbejde med et stort vejhjælpsnetværk over hele Europa.
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Antal sager sommer 2018
Ca. 8000 sager

Topskadelande sommer 2018
• Tyskland
• Italien
• Frankrig

Typiske årsager til nedbrud i udlandet 
sommer 2018
• Mekaniske fejl
• Punktering
• Batteri

Rødt Kort-appen giver adgang til hurtig vejhjælp
Rammer uheldet, når du kører på ferie i egen bil i udlandet, er hjælpen lige ved hånden. 

Rødt Kort-appen er et nyttigt redskab til kør selv-ferien. Den kan først og fremmest sikre 
hurtig og nem hjælp, hvis uheldet er ude, men den er også en god hjælp i 
forberedelsesfasen:

• Tilkald vejhjælp med bilens nøjagtige gps-lokation
• Planlæg ruten og brug appen til at navigere til feriedestinationen og hjem
• Få fartgrænser og landespecifikke regler for kørsel i udlandet  
• Få live trafikmeldinger, så du undgår spildtid på bilferien
• Få gode råd til pakning af bilen
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Kontakt SOS International, hvis du har 
brug for vejhjælp på kør selv-ferien 

SOS Internationals døgnåbne alarmcentral: +45 7010 5052
Bestil vejhjælp via Rødt Kort-appen: 

Download Rødt Kort-appen til iOS 
Download Rødt Kort-appen til android
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Google Play App Store

https://itunes.apple.com/dk/app/id374484612?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sos.pack
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3 gode råd til bilferien – hjælp til selvhjælp  

Få værkstedet til at give bilen et 
ferietjek inden afgang.

Tjek op på oliestand, 
bremsevæske, kølervæske og 
sprinklervæske.

Undersøg dækkenes tilstand og 
tjek dæktryk - der skal mere luft 
til, når bilen er fuldt læsset.

Pressemeddelelse: Undgå de klassiske fejl på kør-selv-ferien i 
udlandet

Læs mere om Rødt Kort 

Flere gode råd til bilferien

Insights: Sommerens kør selv-ferie

https://www.sos.eu/da/nyheder/2019/undgaa-de-klassiske-fejl-paa-koer-selv-ferien-i-udlandet/
https://www.sos.eu/da/roedt-kort/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2017/gode-raad-til-bilferien/
https://www.sos.eu/da/nyheder/2019/insights-sommerens-koer-selv-ferie-og-assistance-i-udlandet/
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