
Bilen Bedes transporteret til:

HVis UHeldet er Ude:

✓	 Samarbejde med alle forsikringsselskaber
✓	 Gratis lånebil ved de fleste skader
✓	 Alt værkstedsarbejde følger Volkswagen fabrikkens retningslinjer
✓	 Specialister i Volkswagen 
✓	 Din bil forbliver original efter skade 
✓	 Vejhjælp gennem Volkswagen eller gennem din forsikring 

Volkswagen Service®

Volkswagen Service®

HVem skal laVe din originale Volkswagen, HVis UHeldet er Ude?

Valget er dit og kUn dit 

lad din Volkswagen 
forBliVe en Volkswagen 
HVis UHeldet er Ude 
Volkswagen er altid klar med original skadeserVice. 
kUn Hos os forBliVer din Volkswagen original.

Volkswagen amager
Kirstinehøj 16A
2770 Kastrup
Tlf: 32 47 90 00
vw-amager.dk

Volkswagen esbjerg
Skagerrakvej 4
6715 Esbjerg N
Tlf: 76 14 74 74
vw-esbjerg.dk

Volkswagen gladsaxe
Turbinevej 7
2730 Herlev
Tlf: 44 57 57 57
vw-gladsaxe.dk 

Volkswagen Herning
Tjelevej 16-20
7400 Herning
Tlf: 97 26 87 77
vw-herning.dk

Volkswagen Hillerød
Egespurs Allé 1
3400 Hillerød
Tlf: 48 26 11 15
vw-hilleroed.dk

Volkswagen Holbæk
Bilbyen 1
4300 Holbæk
Tlf: 59 43 20 00
vw-holbaek.dk

Volkswagen Horsens
Vejlevej 1
8700 Horsens
Tlf: 76 28 20 60
vw-horsens.dk

Volkswagen københavn
Banevingen 9
2200 København N 
Tlf: 70 70 19 99
vw-kbh.dk

Volkswagen køge
Tangmosevej 110
4600 Køge
Tlf: 56 65 20 01
vw-koege.dk

Volkswagen odense
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00
vw-odense.dk

Volkswagen Vejle
Andkærvej 10
7100 Vejle
Tlf: 76 41 39 00
vw-vejle.dk

Volkswagen aarhus
Øster Parkvej 12-16
8270 Højbjerg
Tlf: 87 38 03 80
vw-aarhus.dk

Volkswagen aarhus
Grenåvej 347
8240 Risskov
Tlf: 87 41 85 00
vw-aarhus.dk

Volkswagen aalborg
Indkildevej 16
9210 Aalborg SØ
Tlf: 96 34 92 03
vw-aalborg.dk
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Her findes dit Volkswagen skadecenter 
ikke dyrere - bare mere originalt



oplysninger om modparten
Her kan du påføre de nødvendige oplysninger til dit forsikringsselskab.

Volkswagen skadecenter
Lad os slå det fast med det samme. Vi er specialister i Volkswagen og arbejder nøje efter 
Volkswagens særlige krav ved skader. Din Volkswagen skal bringes i samme sikre stand som 
før skaden. Den klarer vi.

Valget er dit - og kun dit, når der skal vælges skadecenter. Dit forsikringsselskab kan have 
en mening, men du tager beslutningen. Forsikringen dækker uanset dit valg. Og hvorfor 
skulle din Volkswagen ikke forblive original? 

Vi hjælper dig hele vejen når skaden er sket. Du begynder med skemaet på modsatte side 
med oplysninger om modparten. Herefter hjælper vi eller dit forsikringsselskab med trans-
port til nærmeste skadecenter, hvis din bil ikke kan køre. Vi kalder det Mobilitets Service. 
Det er gratis og kræver bare en vis loyalitet. Læs mere om dette på vw.dk eller på vores 
lokale hjemmeside. Telefonnummer til Mobilitets Service findes i instruktionsmappen. 

ring, så Hjælper Vi dig på stedet
På skadecenteret hjælper vi gerne med skadesanmeldelse og kontakt til taksator. Ved de fle-
ste skader kan vi stille en gratis lånebil til rådighed for dig i reparationsperioden. Herefter 
går arbejdet med din bil i gang, og du vil modtage den retur som aftalt i original stand. 

skade på Bilens forrUde
Er du udsat for en glasskade, er vi naturlig-
vis også klar som din totalleverandør. 
Vi klarer alt fra simple stenslag til skift af 
hele ruder. Hos alle vores skadecentre 
kan du bestille tid til reparation. Prisen for 
udbedring af stenslag er 350,- kr. pr. stk., 
men tit og ofte betaler dit forsikringssel-
skab denne udgift. Vi giver gerne et godt 
tilbud, hvis hele ruden skal skiftes.

Førerens navn

Adresse

Tlf Kørekortnr.

Ejerens navn

Adresse

Tlf

Bilens reg. nr.

Mærke/Årg.

Forsikringsselskab Policenr.

Vidne til uheldet

Navn

Adresse

Tlf

Undertegnede erkender at være skyld i uheldet Dato

Plan over uheldsstedet

gode råd Ved stenslag
•	 Dæk	altid	skaden	af	med	vedlagte	mærke.
•	 Lad	os	udbedre	skaden	hurtigst	muligt,	så	den	ikke	udvikler	sig.
•	 Undersøg	din	forsikring.	Oftest	betaler	de	for	stenslag.

stenslag

350,- kr. pr. stk.

gode råd 
•	 Hav	altid	denne	brochure	i	bilen
•	 Udfyld	alle	oplysninger	på	side	2
•	 Anmod	om	ID	på	modparten
•	 Tag	gerne	billeder	af	skaderne	
 og skadesituationen. 


