
Auuv...
... en unfair tackling



SEAT Vejhjælp-callcentret: 70 20 18 58
– den direkte vej til SEAT Service på et
autoriseret SEAT-værksted 

Hvis din SEAT er skadet så meget, at du ikke selv kan køre den til værk-
stedet, så kontakt vores callcenter. Så er du sikker på, at bilen bliver 
transporteret direkte til et autoriseret SEAT-værksted, hvor de kan 
hjælpe dig med alt omkring skaden, så du hurtigt kan komme ud at 
køre igen.

Hvis du selv kan køre fra uheldsstedet så vær opmærksom på, når du 
anmelder din skade, at mange forsikringsselskaber har rabataftaler 
med ikke autoriserede værksteder/karrosseriværksteder, hvor de ikke 
er specialuddannede i at reparere SEAT og måske bruger uoriginale 
reservedele. Så hvis du vil være sikker på at få en reparation, der får 
din SEAT tilbage i absolut topform, så benyt altid et autoriseret SEAT- 
værksted. Dermed bevarer du også den store palette af serviceydel-
ser, der følger med SEAT Vejhjælp, og som sørger for din mobilitet i hele 
EU og i EU’s nabolande.

Brug denne forklaring som argument overfor dit forsikringselskab 
for at få din SEAT repareret på et autoriseret SEAT-værksted.

Hilsen
SEAT Vejhjælp



Oplysninger om modparten:

Førerens navn  

Adresse  

Tlf.   Førerbevis nr.  

Ejerens navn    

Adresse    

Tlf.   

Bilens reg. nr.   

Mærke/Årgang   

Forsikringsselskab    Policenr.  

Vidne til uheldet:

Navn  

Adresse  

Tlf.  

Undertegnede erkender at være skyld i uheldet:

     

Underskrift         Dato

Plan over uheldsstedet:
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Hjælp i tilfælde af uheld:

SEAT Vejhjælp ................ 70 20 18 58
Alarmcentralen ................................ 112
Falck ................................... 70 33 33 11
Dansk Autohjælp .......... 70 10 80 90



 

seat.dk  
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