
Assistancehjælp*: dagtakst 1 nattakst 2

Køretøjer 0 - 2.500 kg. totalvægt: timetakst 3 kr. 591 716

Køretøjer fra 2.501 kg. til 6.000 kg. totalvægt: timetakst 
3 kr. 696 820

Køretøjer over 6.001 kg. og ved brug af bjærgningsvogn: timetakst 
3 kr. 935 1.051

Starthjælp og brændstofudbringning alle køretøjer: fast takst kr.

Tanktømning, - uden bugsering(alle køretøjer) fast takst kr.

Ved udlandsassistancer køres efter regning:

Tillægsydelser til assistancer: dagtakst 1 nattakst 2

Ekstra mand: timetakst 3 kr. 484 636

Brug af godkendte skilte og afspærringsvogne: timetakst 3 kr. 920 1.040

Opbevaring af køretøjer: pr. døgn pr. uge

Udendørs: kr. 95 532

Indendørs: kr. 178 848

Varer:

Nødrude: pr. stk. kr.

Pressening: pr. stk. kr.

Opsugningsmiddel: pr. l. kr.

Nødtætningskit pr. stk. kr.

Udlejning af biler:

Handlingsfee:

Administrationstillæg: pr. sag kr.

Vagtcentraltillæg: pr. sag kr.

Sager i udlandet: pr. sag

* Bugsering, fritrækning, bjærgning, døroplukning, rudeafdækning ⁴, hjulskifte, nødreparation, forgæves tur, annullering.

1 Dagtakst: hverdage fra kl. 07:00 - 16:00

2 Aften-/nattakst: hverdage fra kl. 16:00 - 07:00, samt fra fredag kl 16:00 til mandag kl. 07:00 og helligdage.

3
 Timetaksten ved assistancer beregnes ud fra minimum 1 time. Ved varighed over dette, afregnes pr. påbegyndt kvarter.

4 Der afregnes altid efter prisen for køretøjer op til 2.500 kg.

⁵ Opbevaring af køretøjer er begrænset til en periode på maksimalt 3 måneder.

Priserne reguleres årligt 1. januar

Ovenstående priser er eksklusiv gældende moms

Ovenstående priser dækker  transitruten E65 mellem Malmø og Ystad (Sverige) og optil 25 km. ned i Tyskland fra den dansk/tyske grænse.
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Assistanceprisliste for ITD Beredskabshonorar for ITD:
Gældende pr. 01.01.2022 Gældende pr. 01.01.2022

Når du er medlem af ITD får du vejhjælp i SOS Dansk Autohjælp til særligt gode priser.                      
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Priserne reguleres årligt 1. januar

Ovenstående priser er eksklusiv gældende moms



1-årig aftale

0 - 25 kr. pr. år: 1.807

26 - 50 kr. pr. år: 2.407

51 - 75 kr. pr. år: 3.012

> 76 kr. pr. år: 3.522

Beredskabshonorar for ITD:
Gældende pr. 01.01.2022

Antal køretøjer:

Priserne reguleres årligt 1. januar

Ovenstående priser er eksklusiv gældende moms


