GENERELLE ABONNEMENTSBETINGELSER
Abonnementets

omfang

Abonnementet omfatter den i abonnementskontrakten beskrevne hjælp. Hjælpen
udføres overalt i Danmark undtagen Færøerne og Grønland og kan rekvireres døgnet
rundt. Hvor det er specificeret, omfatter
abonnementet tillige hjælp i andre geografiske områder.
Abonnementet omfatter ikke hjælp i krigs-,
konflikt- og katastrofeområder.
Ikrafttrædelsesdato

Abonnementet træder i kraft på tegningsdatoen med mindre anden dato er aftalt.
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Falck kan kun gennemføre prisreguleringer
for fremtidige abonnementsperioder.
Falck kan kun regulere prisen en gang om
året, uanset om abonnenten har valgt heleller halvårlig betaling.
Prisreguleringer meddeles i forbindelse med
opkrævningen for den kommende abonnementsperiode.
Prisreguleringen træder tidligst i kraft med
starten af den første måned efter, at opkrævning med meddelelse om regulering er sendt
til abonnenten med virkning fra abonnementets forfaldsdato.

Opsigelse

Abonnementet kan opsiges af abonnenten
eller Falck skriftligt med mindst en måneds
varsel til udløbet af den indeværende abonnementsperiode. Abonnementet løber
således i perioder på minimum 12 måneder
ad gangen. Abonnementsperioden fremgår
af abonnementsaftalen, og den oplyses ved
telefonisk henvendelse til Falck på
tlf.: 70 102031 - 2 eller via e-mail til:
erhverv@falck.dk.
For abonnentens eventuelle dækning af
privat bolig, privat bil eller familie gælder
følgende opsigelsesregler. Abonnementet er
uopsigeligt i 11 måneder efter ikraftrædelsesdatoen og kan herefter opsige s af abonnenten eller Falck skriftligt med l måneds
varsel til udløbet af en måned. Abonnementet løber således minimum i 12 måneder.
Tvivlsspørgsmål omkring opsigelsesfrister
kan stilles ved telefonisk henvendelse til
Falck på tlf.: 70 102031 - 2 eller via e-mail
til: erhverv@falck.dk.

Såfremt kunden ikke ønsker at fortsætte
abonnementet til den ændrede pris, skal der
gives skriftlig meddelelse herom til Falck
straks og senest 14 dage efter modtagelse af
fornyelsen. Abonnementet betragtes herefter som opsagt med virkning fra Falcks
modtagelse af meddelelsen. Dog tidligst til
udløbet af den indeværende abonnementsperiode.

Falck

Falck kan kun gøres ansvarlig for skader
eller tab, der direkte kan henføres til Falcks
ydelser efter denne aftale. Falck er således i
intet tilfælde ansvarlig for driftstab, avancetab eller lign. indirekte eller afledet tab, for
skader opstået i forbindelse med terrorisme,
og ej heller skader som kunden kan tegne
forsikring for i et dansk opererende selskab.
Ved terrorisme forstås en handling, herunder
- men ikke begrænset til- vold eller trussel
om anvendelse af vold, foretaget af en person
eller flere personer, uanset om de handler
på egen hånd eller i forbindelse med en eller
flere organisationer og/eller myndigheder,
begået med politisk, religiøst, ideologisk eller
etnisk formål eller begrundelse, herunder
med den hensigt at påvirke en regering og!
eller at sprede frygt i offentligheden eller dele
af offentligheden.
For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til
at påvirke en regering og! eller sprede frygt i
offentligheden eller dele deraf jf. Forsikringsog Pensionsselskabernes fællesorganisation,
F&P.

Modtager Falck ingen sådan meddelelse
herom, fortsætter abonnementet til den
ændrede pris.
Foranstående begrænsning gælder dog ikke,
hvor der foreligger bristende forudsætninger
hos Falck, herunder ved urigtige oplysninger
fra kunden eller svigagtige fortielser.
For øvrige prisreguleringer henvises til
afsnittet" Ændring af abonnementskontrakten".

Hvis Falck skal yde hjælp under ekstraordinære og/eller meget vanskelige forhold, hvor
særlige hjælpemidler må tages i brug, påtager
Falck sig ikke erstatningsansvar for skader,
der er opstået under eller efter at hjælpen er
ydet.
I tilfælde af force majeure (strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold , krig,
oprør og uroligheder) eller andre ekstraordinære begivenheder, er Falck ikke ansvarlig for
manglende assistance.

Betaling

Hvis kontrakten misligholde s af abonnenten,
er Falck dog til enhver tid berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet, eksempelvis
hvis abonnementsafgiften ikke er indbetalt
senest 14 dage efter forfald eller ved bevisligt
fejlagtige oplysninger og svigagtige fortielser.
Ændring af abonnementskontrakten

Kunden eller Falck kan ændre abonnementskontrakten skriftligt og med samme varsel,
som gælder ved abonnementets opsigelse jf.
afsnittet "Opsigelse".
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Såfremt kunden eller Falck ikke ønsker at
fortsætte abonnementet på de ændrede vilkår, skal kunden/Falck give skriftlig underretning herom til den anden part hurtigst
muligt og senest en måned efter modtagelse
af ændringsmeddelelsen, hvorefter abonnementet fortsættes på uændrede vilkår i
den resterende del af indeværende abonnementsperiode. Abonnementet ophører i
sin helhed ved udløbet af den indeværende
abonnementsperiode.
Modtager Falckjkunden ingen sådan meddelelse, fortsætter abonnementet på de
ændrede vilkår.

Der kan vælges mellem hel- og halvårlig
betaling. Abonnementet forfalder hel-/halvårligt til den første i en måned. Ved halvårlig
betaling betales et tillæg på 5% af den årlige
abonnementspris. Ved manglende rettidig
betaling er Falck berettiget til at opkræve rykkergebyrer og morarente i overensstemmelse
med Rentelovens regler.

af abonnementsprisen

Falck er berettiget til at forhøje den årlige
abonnementspris som følge af omkostningsstigninger.

Skader som kunden ønsker at gøre Falck
ansvarlig for, skal anmeldes til Falck indenfor
rimelig tid.
Andre ydelser

Udebliver betalingen mere end 14 dage efter
forfaldsdagen er Falck berettiget til skriftligt at ophæve abonnementet uden yderligere varsel og kræve betaling for assistancer
udført efter forfaldsdagen.

Udgifter til assistancer, der ikke er omfattet af abonnementet, betales af kunden til
Falck eller Falcks samarbejdspartner til en
pris svarende til den til enhver tid gældende
markedspris på nævnte ydelser.

Falck forbeholder sig ret til at undlade at
udføre assistancer så længe kunden er i
restance med abonnementsafgiften uden at
betalingspligten dermed bortfalder.

Såfremt kunden ikke opfylder en sådan betalingsforpligtelse enten til Falck eller Falcks
samarbejdspartner, er Falck berettiget til at
undlade at udføre assistancer så længe kunden er i restance.

Begrænsning af abonnementets

dækning

Assistancebehov, der kendes på tegnings tidspunktet, omfattes ikke af abonnementet.
Falck forbeholder sig ret til at fremsende regning for særligt indkøbte materialer til brug
ved konkrete redningsarbejder.
Ansvarsbegrænsning

Årlig regulering

Falcks samlede erstatningsansvar begrænses,
hvor lovgivningen tillader det, til maksimalt
5mio.kr.

Falck Danmark AIS er erstatningspligtig
efter dansk rets almindelige regler dog med
de begrænsninger, der følger al nærværende
abonnementsbetingelser.

Alle assistancer skal rekvireres via kontakt
til Falck. Falck er således ikke forpligtet til
at dække assistancer udført af anden leverandør, hvor abonnenten selv har rekvireret
assistance uden om Falck.
Bemærk: Hvis der er krav på ydelser efter
gældende love eller via forsikring, dækkes
disse ydelser ikke af abonnementet, medmindre andet fremgår af de specifikke abonnementsbetingelser. I tvivlstilfælde vil kunden dog altid være dækket af abonnementet.

