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Bliv Taxivognmand - fordi du vil være din egen chef.
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Holdstart, København: 
Holdstart, Århus:  
- hjemme, via nettet: 
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Kontakt os!

Ring 75 72 47 00 
eller tilmeld direkte  
på www.dv-dk.dk
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Nyt Taxi Management System 
indviet i Københavns Lufthavn

Uber-chauffør i Stockholm dømt for 
overtrædelse af den svenske taxilovgivning



ADVOKATER

Adil Advokater 
Advokat M. Arbab Perveez
Vester Voldgade 106, st. tv., 1552 København V.
info@adiladvokater.dk 
Tlf. 21 95 89 95  

Carsten Bo Nielsen,  Advokat (L)
Nørre Voldgade 88,3, 1358 København K 
Tlf. 50 24 00 58, mail: cbn@aruphvidt.dk

Henrik Karl Nielsen,  Advokat (H)
Koch/Christensen
Sankt Annæ Plads 6, 1250 København K
Tlf. 33 15 08 00 - 22 66 37 68
hkn@kochchristensen.dk

FINANSIERING

Mercedes-Benz Finans Danmark AS
Digevej 114, 2300 København S
Tlf.: 33 78 89 00
E-mail: info.finans.dk@daimler.com 
www.mercedes-benz.dk

Nykredit Leasing A/S
Postboks 20, Gladsaxevej 363, 2., DK - 2860 Søborg
Tlf. 70 20 95 50 - fax 70 20 95 60
nykreditleasing@nykredit.dk
www.nykreditleasing.dk

Stjerne Finans A/S
Gassehaven 13, 2840 Holte
Tlf.: 36 94 78 34 - www.stjernefinans.dk

FORENINGER/FAG.ORG.

Chaufførernes Fagforening i København
Svanevej 22, 2400 København V, Tlf.: 70 30 08 28
E-mail: koebenhavns-chauffoerer@3f.dk

KURSER/UDDANNELSE

AMU SYD
C.F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding - Tlf. 76 37 37 37
E-mail: info@amusyd.dk - www.amusyd.dk

TUC A/S
Taxi, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Flere steder i landet. Tlf. 43 425 425
E-mail: tuc@tuc.dk - www.tuc.dk

Erhvervsskolen Nordsjælland
Find dine AMU-kurser hos os!
Tlf. 48 225 300 - Fax 48 225 335
E-mail:info@eanord.dk - www.eanord.dk

EUC Nord
Taxi, kran- og lastvognskurser på AMU-vilkår
Knivholtvej 18, 9900 Frederikshavn
Tlf.: 7224 6000 - E-mail: info@eucnord.dk

EUC Sjælland i Køge
Taxikurser på AMU-vilkår
Tlf. 25 23 57 64 - E-mail: bero@eucsj.dk

Københavns Uddannelsescenter
Vognmand-, chauffør- og pointgivende kursus hver mdr.
Krusågade 21, 1719 København V
Tlf.  70 20 33 30 - SMS 27 20 90 99
info@kbhkoereskole.dk - www.kbhkoereskole.dk

UCplus A/S
Aarhus og Hovedstadsområdet
Taxi-, bus- og lastvognskurser på AMU-vilkår
www.ucplus.dk - tlf. 44 87 01 00  

Vognmmandsspecialisterne ApS
Andkærvej 19, 7100 Vejle
info@vognms.dk 
www.blivvognmand.dk
Tlf. 2234 0500 / 2830 8588 / 2023 3050

MERCEDES SERVICE/PLADE

ECO-STEAM
Hvidsværmervej 163-165 - 2610 Rødovre
Tlf. 63 12 12 13 - www.eco-steam-auto.dk

Gørløse Auto Import ApS
Hovedvejen 7 - 11, 3330 Gørløse 
Tlf.: 48217878 - Fax 48277525
www. autoimport.dk

P.O. AUTO
Ledøje Bygade 52 - 2765 Smørum
Tlf. 44 65 08 39 / 40 10 08 39
www..po-auto.dk - p.o.auto@mail.tele.dk

ServiceCenter-Nord ApS 
Tlf. 48 21 01 21 - mobil 2498 6677 / 2498 6777
Falkevej 19B - 3400 Hillerød 
E-mail: servicecenternord@mail.dk

Vestegnens Autocenter
Holsbjergvej 19B - 2620 Albertslund
Tlf. 43 43 58 58 / 21 86 19 03
E-mail: info@vs-autocenter.dk

OVERVÅGNINGSUDSTYR

Specialister i taxi video-overvågning
Scan-Team ApS 
Telefon 70 27 09 25 - www.scan-team.dk

REVISION OG BOGFØRING

Accountor Denmark A/S
tidl. Dansk Bogføring & Revision ApS
Herlev Hovedgade 195, 2730 Herlev
www.accountor.dk

PC-Regnskab & Revision V/ Flemming Bak
Telf. 4586 3290 - E-mail: fb@pc-regnskab.dk
eller besøg os på www.pc-regnskab.dk

TaxiRiget ApS
Birkedommervej 27, 1.  2400 København NV
Tlf. 72 30 13 40 - mail: taxiriget@taxiriget.dk

Revisionsanpartsselskabet 
REVISION 80 Registreret Revisor
Taastrup Hovedgade 72, 2., 2630 Taastrup
Tlf. 43 52 89 50

TAXAMETERVÆRKSTEDER

Auto El Specialisten
Vævergangen 23 - 2690 Karlslunde  
Tlf.: 70 20 43 01- www. auto-el-specialisten.dk  
E-mail:specialisten@mail.dk

Ishøi´s Autoelektro
Skjulhøj Allé 53-55, Vanløse Tlf:. 38747880
Fax 38 74 87 70 - www.ishoi.dk-E-mail: email@ishoi.dk

Larsens Auto-El 
Fuglebækvej 2A, 2770 Kastrup, Tlf. 42 46 37 00 
E-mail: taxafla@gmail.com, Telefonvagt lørdag kl. 9-12
Alt i taxiudstyr

RTT
Transformervej 4, 2730 Herlev
Tlf.: 44 53 55 15 - Fax 44 53 55 17

Skive Auto-EL
Ulvevej 11B, 7800 Skive, tlf. 51 48 91 44
E-mail: kim@skiveautoel.dk - www.skiveautoel.dk

Telecenter Midt v/ Stig Nielsen
Tagtækkervej 4, 8800 Viborg
Tlf.: 86 62 34 44 - 40 52 34 44

VOLVO-RESERVEDELE

Spar op til 60% på Volvo-reservedele
Gratis katalog til alle Volvo.
Tlf. 47 17 37 91 www. spare-parts.dk

Stedet hvor alle med budskaber 
til taxibranchen er registreret. 
For 1.275 kroner excl. moms 
(3 linier) er du med i “Kontakten” 
i et halvt år (6 udgivelser). 
For yderligere information: 
Taxi Danmark tlf. 49 262626 
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Af Tommy Verting

En Uber-chauffør er den 3. sep-

tember 2015 ved Stockholms 

Tingsrätt blevet idømt 50 dagbø-

der a 50 kroner samt 800 kroner 

til Offerfonden for ”Brott mot 

taxitrafiklagan” eller på dansk, 

”overtrædelse af taxiloven.” 

Uber-chaufføren blev stoppet 

ved en politikontrol, hvor han 

havde flere passagerer i bilen. 

Passagererne var kommet i kon-

takt med chaufføren via en App, 

hvor de havde bestilt en Uber-

POP-kørsel. Chaufføren skulle i 

den forbindelse have modtaget 

betaling for turen og beløbet var 

blevet trukket fra passagerernes 

kreditkort.

Ved Tingsrätten kom det frem, 

at chaufføren 3-4 gange i løbet 

af to dage havde udført Uber-

kørsler. Spørgsmålet var så, om 

Uber-chauffør i Stockholm dømt 
for overtrædelse af den svenske 
taxilovgivning

der var tale om samkørsel eller 

ulovlig taxikørsel?

Chaufføren påstod, at han 

ikke havde udført erhvervsmæs-

sig persontransport og at der var 

tale om samkørsel inden for en 

sluttet kreds. Chaufføren indrøm-

mede dog, at passagererne for 

ham var ukendte.

Tingsrätten fandt dog, at net-

værket i den sluttede kreds var 

meget omfattende og sidestillede 

det med kravet i taxiloven om, 

at fører og køretøj var stillet til 

almen rådighed.

Chaufføren hævdede, at han 

ikke havde udført kørsel mod 

betaling efter taxibestemmel-

serne og at betalingen dækkede 

de omkostninger han havde haft 

ved at udføre kørslerne og tilfø-

jede, at betalingen lå 60 procent 

under taksten for at køre i taxi. 

Betalingen fra Uber, der kom ca. 

en uge efter kørslerne, beteg-

nede chaufføren ikke som løn. 

Tingsrätten fandt dog, at der ikke 

var tvivl om, at der var tale om 

persontransport mod betaling, 

som er omhandlet af taxiloven. 

Tingsrätten fandt også at chauf-

førens egen forklaring om, at 

der var tale om samkørsel, blev 

modsagt af chaufføren selv, da 

han forklarede, at han havde 

kørt en omvej for at samle nogle 

for ham ukendte personer op i 

stedet for at køre direkte til 

destinationen.

Tingsrätten fastslog, at chauf-

føren kunne dømmes for sin 

overtrædelse af loven, hvis han 

havde handlet forsætligt, det vil 

sige, med vilje/hensigt. Og det 

havde han gjort ved at registrere 

sig hos UberPOP og efterfølgende

tranportere personer i sin per-

sonbil mod betaling. At chauf-

føren ikke har sat sig ind i, at 

en sådan handling krævede til-

ladelser, fritager ham ikke for sit 

ansvar for at begå en forsætlig 

overtrædelse. 

Stor betydning i Danmark
Advokat Carsten Bo Nielsen 

fra Advokaterne Arup & Hvidt i 

København, siger i en kommen-

tar til dommen fra Tingsrätten i 

Stockholm:

”Den svenske lov er som 

bekendt mere liberal end den 

”Dommen affejer alt Ubers vrøvl om 
samkørsel. Reglerne på dette punkt er ens 
i Sverige og Danmark og vi har de samme 
principper for bevisbedømmelse i Sverige 
og Danmark. Og da måden vi fortolker 
og anvender juraen på i høj grad er ens i 
Sverige og Danmark, må en tilsvarende 
sag i Danmark forventes at få det samme 
resultat som i Sverige,” siger advokat 
Carsten Bo Nielsen.

danske, men den indeholder 

dog lige som den danske taxilov 

et krav om taxitilladelse og fører-

kort. Dommen affejer alt Ubers 

vrøvl om samkørsel. Reglerne på

dette punkt er ens i Sverige og 

Danmark. Vi har de samme 

principper for bevisbedømmelse 

i Sverige og Danmark og da må-

den vi fortolker og anvender jura-

en på i høj grad er ens i Sverige 

og Danmark, må en tilsvarende 

sag i Danmark forventes at få det 

samme resultat som i Sverige.”

Den dømte har søgt om til-

ladelse til at anke dommen til 

Hovrätten (svensk landsret). Om 

han får tilladelse til det, vides 

endnu ikke.
Casper Tygesen · Ccauto@ccauto.dk · 4071 2335

FRIKØRTE OG IKKE 
FRIKØRTE TAXIER KØBES
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Tekst og foto Tommy Verting

Der var indkaldt ekstra perso-

nale til at servicere de mange 

taxier, da det nye Taxi Manage-

ment System i Københavns Luft-

havn mandag den 5. oktober 

blev taget i brug. 

Teknikken kom dog bag på 

en del af taxiførerne. Nogle 

kørte ind på det nye område 

uden på forhånd at have fået 

tildelt en tur fra deres central. 

De måtte hjælpes uden om den 

opsatte bom. Andre var ikke lige 

klar med brobizzen, som først 

skulle findes frem fra handske-

rummet inden bomanlægget 

kunne aktiveres automatisk. 

Lufthavnens personale for-

Nyt Taxi Management System 
indviet i Københavns Lufthavn

søgte at løse opgaverne med 

et smil, men det var ikke alle 

taxiførere, der smilede og 

køen af ventende kunder ved 

Terminal 3 blev større og større. 

Klokken 10 var der stadig ca. 

15 minutters ventetid på en 

taxi. Se Taxi Danmarka video fra 

åbningen på taxidanmark.com
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Af Tommy Verting

Taxi 4x27 har via advokat Carsten 

Bo Nielsen fra Advokaterne Arup 

& Hvidt, opfordret CPH (Køben-

havns Lufthavn) til at håndhæve 

Lufthavnsreglementets regler om, 

at man kun må udøve erhverv i 

lufthavnen med lufthavnens til-

ladelse. Pirattaxier fra Uber er i 

lufthavnen som led i deres er-

hverv, hvilket lufthavnen ikke har 

tilladt dem. Dermed er Ubers 

afsætning og afhentning af pas-

sagerer i lufthavnen ulovlig.

Det er derfor nødvendigt, at 

lufthavnen rent faktisk hånd-

hæver lufthavnsreglementet i 

forhold til de pirattaxier fra Uber, 

som anvender ”Kiss & Ride” 

som deres optagezone. 

Advokat Carsten Bo Nielsen 

anfører, at den faktiske håndhævel-

se af lufthavnsreglementet kan ske 

ved automatisk nummerpladeaf-

læsning ved indkørslen i forhold 

til en liste over dokumenterede 

Ærtebjergvej 1 · 9230 Svenstrup · salg@skillingbro.dk
Skillingbro A/S

Frikørte Mercedes-Benz 
C-klasse og E-klasse

CPH opfordres til at håndhæve 
reglement over for pirattaxier fra 
Uber

Uber-biler, som taxibranchen kan 

forsyne lufthavnen med, men 

det kan også være ved periode-

vis fysisk bemandet kontrol ved 

indkørslen til Kiss & Ride.

Fælles for vurderinger ligger, 

at Uber-biler fysiske tilstedevæ-

relse nemt kan spottes i Kiss & 

Ride, fordi Uber anvender en 

App for at løse problemet med 

den manglende personlige kend-

skab mellem Uber-chauffører og 

passagerer. 

Advokaten peger også på, at 

der bør være mulighed for tilkald 

af personale fra Lufthavnsservice, 

når der spottes illegale pirattaxier 

i Kiss & Ride, samt at der sker 

politianmeldelse med dokumen-

tation fra kameraovervågningen. 

Skiltning i lufthavnen med en 

ordlyd om, at Uber og Haxi er 

ulovlige i lufthavnen vil være et 

godt tiltag, men ikke tilstrækkeligt.

Carsten Bo Nielsen under-

streger over for CPH, at Taxi 

Management systemet krav om 

at sikre en ensartet opfyldelse af 

servicekravene, nødvendiggør, 

at personbiler, som tilbyder de 

facto erhvervsmæssig person-

befordring uden at være med 

i Taxi Management, afvises. 

Kørslen skal forbeholdes de be-

stilte og betalende taxier. Det er 

afgørende for Taxi 4x27 og den 

øvrige taxibranche, at lufthavnen 

sikrer dette.

Advokat Carsten Bo Nielsen 

peger på, at Taxi Management 

aftalen mellem CPH og de fire 

storkøbenhavnske taxiselska-

ber, kræver, at såvel lufthavn 

som taxicentraler skal afsætte 

de nødvendige ressourcer til 

samarbejdet, og hvis Taxi Ma-

nagement systemet skal lykkes, 

er det afgørende, at lufthavnen 

afviser ikke-betalende køretøjer, 

der anvendes til erhvervsmæs-

sig personbefordring uden at 

være med i Taxi Management 

systemet.



Bliv vognmand i Taxi 4x27 og få Danmarks 
laveste pladsleje og masser af andre fordele!
Hvorfor Taxi 4x27?
Taxi 4x27 er et af Danmarks ældste og mest veldrevne taxiselskaber. Vi har en afslappet kultur med et ligeværdigt 
forhold mellem central og vognmand. Vi er fremsynede og lægger vægt på, at skabe sammenhæng mellem 
service, pris, kvalitet og vilkår - både internt og i branchen. Vores kunder, vognmænd og chauffører er vores fokus 
og vi er kendt for, at kæmpe for det vi tror på. Taxi 4x27 er fx det eneste taxiselskab, der har gjort indsigelser 
mod betaling for ture i lufthavnen. 

Taxi 4x27 er en del Horesta servicekonceptaftalen
Som det første taxiselskab kom Taxi 4x27 med i servicekonceptaftalen med Horesta, som er aftalen, der sikrer os 
ture til alle de hoteller, restauranter og eventhuse, som er tilmeldt ordningen. At vi er med i denne aftale betyder, 
at din vogn, kommer forrest i køen, når der bestilles ture fra hoteller, restauranter m.v.

Taxi 4x27 bruger FMS - Europas største taxisystemleverandør
Efter forgæves, at have forsøgt at få ny teknologi gennem vores samarbejde med Drivr, er Taxi 4x27 nået frem 
til, at stabilitet, pris, kvalitet og solid erfaring er helt afgørende faktorer, når man vælger leverandør. Derfor har 
vi valgt, at fortsætte med FMS, der er Europas største taxisystemleverandør. Med FMS får du et fuldt taxi-system 
for under 10.000 kr. (excl. betalingsterminal), som samtidigt er nemt og billigt at montere, bl.a. fordi det kræver 
et minimum af kabling. Systemet baserer sig på Smartphone (Android) teknologien, hvilket er med til at gøre 
systemet billigt at opdatere, fordi opdateringerne sker uafhængigt af FMS.

Om FMS:
• FMS anvendes i 10 lande af mere end 130 centraler.
•	 FMS	har	en	samlet	flåde	på	over	60.000	tilsluttede	vogne.
• FMS’s kundeapp, taxi.eu, er downloadet næsten 3 mio. gange og leverer mere end 170 mio. ture om året til
 de tilsluttede centraler - på tværs af både by- og landegrænser.
• Taxi.eu app’en kan bruges i hele Europa, med eller uden forudindtastet kreditkort. Der skal benyttes kode, 
 hvilket giver øget sikkerhed. 

Taxi 4x27 tilbyder Danmarks laveste pladsleje 
Som vognmand hos Taxi 4x27 har du - foruden kvalitetsudstyr, et professionelt Call Center og bestillingskontor, 
der arbejder for at yde den bedste service til alle - garanti for Danmarks laveste pladsleje. Samtidig holder Taxi 
4x27 omkostningerne nede, så du kun betaler for det du bruger. 

Den opdelte pladsleje består af en fast pladsleje-del og et Finansgebyr (4%) af den omsætning du har på kort 
og konto, og der er ingen afgift på kontantomsætningen i din bil. De samlede omkostninger afhænger af, hvor 
stor din omsætning på kort og konto er. Endeligt får du kreditkortgebyret, som kunden betaler, udbetalt sammen 
med	den	øvrige	omsætning,	fordi	omkostningen	til	kundegebyrer	ligger	i	finansgebyrprocenten.

Den opdelte pladsleje gør det billigere for dig, når du enten vil holde ferie, får nye chauffører der ikke kører så 
meget ind, når du er syg, eller når din vogn skal på værksted. Taxi 4 x27’s mål er, at den faste pladsleje skal være 
endnu lavere, da vi anser lav pladsleje som den eneste måde, hvormed vi får mulighed for at tage konkurrencen 
op med Uber og øvrige tiltag på taximarkedet.
                                                                                         



Skift til Taxi 4x27 og få Danmarks bedste og billigste taxicentral
I Taxi 4x27 arbejder vi med en enkel og gennemsigtig prismodel, så du slipper for basispakker, tilvalgspakker osv. 

For kr. 40.560,- (3.380,- pr. måned) samt finansgebyr på 4% om året får du:

  • Turformidlingssystem med taximeter, printer m.m.
  • Betalingsterminal og indløsningsaftale
  • Alm. vedligehold af anlægget
	 	 •	 Profilindpakning	af	bilen	ved	udskiftning
	 	 •	 Vognmandsportal	og	jobside,	hvor	du	kan	søge	efter	chauffører,	system	til	flexkørsel	m.m.
  • Advokathjælp på kontoret

NYT! Vælger du at skifte til Taxi 4x27 senest pr. 1.1.2016, tilbyder vi dig yderligere:

	 	 •	 Betalt	montering	af	Taxi	4x27´s	udstyr	ved	overflytning
	 	 •	 Afmontering	af	din	gamle	vogns	indpakning	(forud	for	Taxi	4x27	profilindpakning)
  • 4 måneders pladslejefrihed, fordelt over 3 år
	 	 •	 2	sæt	profiltøj	(á	1	jakke,	2	skjorter/el.	3	polo’er,	samt	1	trøje)
	 	 •	 12.000,-	i	”flyttetilskud”

Tilbud til vognmænd og centraler uden for København
Taxi 4x27 tilbyder systemsamarbejde og fuldt Call Center samarbejde.
  
  Du kan indgå et systemsamarbejde, hvor vi kan tilbyde:
  • Vognudstyr med taximeter, printer m.m.
  • Turformidlingssystem via app.
  • Adgang til Call Center system, så du selv kan passe dine kunder. 
   Systemet kan køre fra en bærbar PC med internetforbindelse. 
  • Betalingsterminal og indløsningsaftale.
	 	 •	 Vognmandsportal	og	jobside	hvor	du	kan	søge	efter	chauffører,	system	til	flexkørsel	m.m.
  • Fra kun 250,- måned pr. vogn afhængig af hvilken løsning du vælger.

  Fuldt Call Center samarbejde:
  • Du betaler det samme som vognmændene i Taxi 4x27.
  • Turformidlingssystem med taximeter, printer, betalingsterminal m.m.
	 	 •	 24/7	Call	center	betjening.
	 	 •	 Profilindpakning	af	bilen	ved	udskiftning.
  • Vognmandsportal og jobside hvor du kan søge efter chauffører.
  • ”Flyttetilskud”.

Vil du vide mere, eller har du spørgsmål, er du 
velkommen til at kontakte mig.

Thomas RB Petersen, direktør Taxi 4x27  
Mobil: 27272700 
Mail: tp@taxi4x27.dk
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Få et attraktivt 
tilbud på din 
nye taxa

Stationsparken 24
2600 Glostrup 
tlf. 43 55 67 55

Fordele ved at lease igennem Ikano Bank
•   Vi leaser vare- og lastbiler, taxa, minibusser, nye og brugte, i alle mærker.
•  Du får adgang til vores gode rabataftaler på brændstofkort.
•  Gode rabatsatser på bilindretning af reoler etc.
•  Mulighed for administration af service og vedligeholdelse.
•  Ingen stempler eller tinglysningsgebyrer.
•  Du bevarer din kapital til nye forretningsmuligheder og belaster ikke  

dit låneloft i banken.

KONTAKT: Søren Poulsen, Tlf. 30 60 30 80, sbp@ikano.dk

Tekst og foto: Tommy Verting

Taxichauffører skal ikke længere 

sætte liv og lemmer på spil i 

trafikken uden mulighed for at 

få hjælp til en fair erstatning, når 

det går galt. 

Fire jurister med speciale i er-

statning er gået sammen i et nyt 

firma, som de kalder ”Fair Erstat-

ning.” Juristerne vil bl.a. hjælpe 

taxichauffører, vognmænd og 

andre udøvere af transport til at 

få den maksimale erstatning, når 

de er kommet til skade i trafik-

ken. Og Fair Erstatning gør det 

tilmed uden økonomisk risiko 

for den tilskadekomne.

Taxichauffør er ofte involveret 

i trafikuheld. Ikke fordi de er dår-

lige bilister, men når chauffører 

tilbringer mange timer i trafikken, 

har de en potentiel større risiko 

for at blive påkørt end andre 

bilister. Og er skaden først sket, 

No Cure 
No Pay

handler det som ofte om at få 

bilen på gaden hurtigst muligt. 

Kun få koncentrerer sig om de 

skader og mén, chaufføren får 

efter biluheldet og forsikrings-

selskaberne har en tendens til 

at trække afgørelserne ud, i håb 

om at slippe for at betale. 

Piskesmæld er svære at 
dokumentere
Taxifolk har som allerede nævnt 

en meget stor risiko for at komme 

til skade i forbindelse med færd-

selsuheld. Piskesmæld er svære 

at dokumentere og følgerne er 

typisk smerte, søvnbesvær og 

koncentrationsbesvær. 

”Det er ikke et spørgsmål om 

at forsikre sig bedre, men deri-

mod at opnå den erstatning, man 

rent faktisk er berettiget til. I den 

forbindelse er det vigtigt at få 

startet en erstatningssag med 

det samme, fordi forsikringssel-

skaberne er gode til at blande 

andre forhold ind i følgerne af 

en skade. De stiller bl.a. spørgs-

mål ved om ikke gener kan 

komme af andre årsager for der-

ved at slippe billigere. ”Vi er dog 

blevet rigtig gode til at samarbejde 

med læger, som kan præcisere 

årsags sammenhængen mellem 

skade og symptomer,” understre-

ger Frederik Kappel, som direktør 

og en af de fire jurister bag Fair 

Erstatning.

Fair Erstatning tager fat i for-

sikringsselskaberne og får ned-

bragt lange sagsbehandlingstider 

og hjælper med at skaffe bedre 

erstatninger. 

”Vi går i dialog om de en-

kelte sager og kæmper for at få 

skaderne placeret i en kategori, 

der giver større udbetaling. En 

skade, der som standard af for-

sikringsselskabet er takseret til 

Juristerne Frederik Kappel og Amaar Bajwa viser her Fair Erstatnings skema, som eventuelt 
kommende klienter kan udfylde online, hvorefter en jurist inden for 24 timer vurderer, om 
der er grundlag for en erstatningssag.

›	 En chauffør kan meget nemt komme alvorligt til skade, 
 uden at der behøver ske større materielle skader på et 
 køretøj.  Amaar Bajwa hjalp en taxichauffør med at få 
 erstatning efter at være blevet påkørt bagfra i en bus-
 bane. Chaufføren fik 1,9 millioner kroner skattefrit i 
 erstatning.‹
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kun 5 procent i méngrad, kan 

beløbsmæssigt betyde 80.000 

kroner mere udbetalt, hvis vi kan 

få skaden op på 15 procent,” 

fortæller Frederik Kappel.

Udfyld formular med 
kun 10 punkter på 
hjemmeside
De fire jurister bag Fair Erstatning 

har alle speciale i erstatningsret 

specielt møntet på personskader. 

Nye kunder kan gå online på Fair 

Erstatnings hjemmeside, som 

hedder, www.fairerstatning.dk 

og udfylde en formular med 10 

punkter. Herfra vurderer en af 

juristerne i løbet af 24 timer, om 

der er grundlag for at starte en 

sag og er der en sag, kører juri-

stene på uden økonomiske risici 

for klienten. Et par af juristerne 

er af anden etnisk baggrund og 

taler derfor både urdu og tyrkisk. 

”Vi har set sagsbehandlingsti-

der på op til 15 år og mange går 

rundt med fysiske skader, som

de aldrig får gjort noget ved. 

Piskesmæld vurderes ofte til kun 

5 procent som standard af forsi-

kringsselskaberne, men vi kan ar-

bejde os i retning af en méngrad 

på mellem 15-25 procent og da 

hver en procents méngrad har 

en værdi af 8.300 kroner, kan 

der være tale om mange penge 

og hertil kommer så eventuelt 

erstatningen fra klientens egen 

ulykkesforsikring samt evt. tab 

af erhvervsevne,” understreger 

jurist Amaar Bajwa, som for kort 

tid siden var med til at skaffe en 

taxichauffør 1.900.000 kroner i 

en erstatningssag.

Der er forskellige forældel-

sesfrister på skader, så uanset 

Der findes fire hovedtyper erstatning:

* Tab af erhvervsevne er en udbetaling, som gives 
 som kompensering for den manglende erhvervs-
 evne, den skadelidte har fremover. 

* Svie og smerte er en udbetaling, der opnås under 
 hele klientens sygdomsperiode efter en fast sats 
 på 190 kroner om dagen syv dage ugentligt op til 
 max 72.500 kroner.

* Tabt arbejdsfortjeneste er tab ved mistet arbejde 
 under sygeperioden.

* Varige mén er et engangsbeløb efter faste satser 
 på kr. 8.300 pr. %, der udbetales som erstatning for
 en varig funktionsnedsættelse.

om en skade er blevet fem år 

gammel, kan der stadig være 

mulighed for at opnå erstatning. 

Nykredit Leasing finansierer Taxi og Flextrafik biler efter dine 
ønsker og behov.

Som vognmand har du specielle indtjeningsforhold og arbejdsvilkår. Dem kender vores 

konsulenter ud og ind, og de hjælper gerne med at sammensætte en fleksibel og attraktiv 

finansiering, der styrker din forretning.

• Leasingfinansiering af nye Taxi og Flextrafik biler

• Fordelagtige lån til nye og brugte biler - alle bilmærker

• Finansiering af biler fra autoriseret bilforhandler i Tyskland

• Reducerede omkostninger ved genbrug af pantebrev

Besøg nykreditleasing.dk eller kontakt vores dedikerede taxikonsulenter. De sammensætter 

en løsning med konkurrencedygtige priser, der er værd at køre efter.

Skift gear til fleksibel Taxifinansiering
Michael Jensen

Taxikonsulent Øst

mje@nykredit.dk

24 86 95 60

Allan Kjær

Taxikonsulent Vest

akj@nykredit.dk

24 86 95 65



Af Tommy Verting

I sidste måned klippede en poli-

tipatrulje pladerne på en bus fra 

Balling Turist Biler i Spøttrup, der 

blev brugt til at køre med skole-

elever uden at være synet.

Bussen skulle have været synet

i april måned 2015 og vognman-

den, Ib Nielsen, står til at skulle

betale en bøde på 2.000 kroner 

for overtrædelse af synsloven.

Politianmeldelsen blev fore-

taget af Trafikstyrelsen på opfor-

dring fra vognmand Tommy 

Christensen fra Skive Minibusser 

Anmeldt for manglende syn og 
misbrug af køretøjer

og Taxi. Tommy Christensen er 

forarget over, at Ib Nielsen i flere 

måneder kørte med en bus, der 

ikke var synet. 

”Jeg synes, at det er noget 

svineri, at han kan køre buskør-

sel i så lang tid, uden at der er 

blevet foretaget syn rettidigt - og 

uden at myndighederne griber 

ind. Især når vi snakker om skole-

børn. Det er dybt skræmmende. 

Det hører ikke hjemme nogen 

steder,” udtalte Tommy Christen-

sen til den lokale avis, Skive 

Folkeblad. 

Ib Nielsen udtalte, at bussen 

ikke var blevet synet rettidigt, 

fordi den skulle have været 

solgt. Men handlen kiksede. Ib 

Nielsen afviste at bussen havde 

været anvendt til transport af 

skolebørn.

Afgiftsfri bus kørte 
turistkørsel
Skive Kommune havde ifølge 

Skive Folkeblad efterfølgende 

udtrykkeligt slået fast over for Ib 

Nielsen, at man ikke kører med 

hverken børn, unge eller voksne 

i ikke-synede busser, men allige-

vel kunne Tommy Christensen 

kort tid efter foretage en ny 

anmeldelse:

”Det var en af forældrene, 

der reagerede og sammen 

fandt vi ud af, at Ib Nielsen nu 

anvendte en rutebus uden af-

gift til at udføre turistkørsel. 

Men som bekendt må der ikke 

anvendes afgiftsfrie køretøjer til 

momsbelagt kørsel,” forklarer 

Tommy Christensen over for Taxi 

Danmark. Han er rystet over, at 

Ib Nielsen fortsætter ulovlighe-

derne og at vognmanden tilmed 

stadig kan sidde med i bestyrel-

sen i Skive Taxa.
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Styrker økonomien og giver 

bedre kundeservice

Datalogistic.eu GmbH · Kirkwrahe 15 · D24976 Handewitt · +45 5050 5107 · www.datalogistic.eu

Tag en tablet

Ingen 

bivirkninger

Vognanlæg til 70.000 kr. eller mere var i går.
I dag 12.500 kr. inkl. Tablet, Taxameter, Printer og Betalingsterminal. Eneste "bivirkning" 
er en besparelse i pladslejen på ca. 1.000 kr. om måneden pr. vogn ved normal afskrivning.
 
Som leverandør til taxabranchen i mere end 30 år ved vi, at anlægget kan 
meget, meget mere.
Vi  var f.eks. de første, der integrerede betalingsterminalen. De første med on-line 
overvågningskamera. De første med internetadgang til systemet.

Grundsystemet (centralsoftwaren) med alm. booking og automatisk dispatch leverer vi 
for 43.500 kr. inkl. 50 timers assistance.
 
Systemet kan udvides med f.eks A-booking, VIP-booking, bestilling pr. APP, håndtering af 
Flex-trafik - ja helt til det fuldautomatiske bestillingskontor uden personel, som vi har haft i 
drift i mere end 4 år.

I dag har De et stærkt alternativ.
 Få et uforbindende tilbud til netop jeres bestillingskontor.



Tommy Christensen kan endvide-

re berette om en oplevelse han 

havde i den forgangne vinter, 

hvor en af hans biler blev påkørt 

af en af Ib Nielsens køretøjer: 

”Det viste sig, at den pågæl-

dende chauffør ikke havde et gyl-

digt kørekort. Chaufføren havde 

ikke bestået den krævede hel-

bredsattest, som chauffører skal 

igennem hvert 5. år,” forklarer 

Tommy Christensen videre.

Han har valgt at stå frem fordi 

han er godt og grundigt træt af, 

at kolleger forsøger at omgå bus- 

og taxilovene: 

”Det er i den grad unfair kon-

kurrence over for os andre, som 

forsøger at efterleve lovkravene,” 

understreger Tommy Christensen.

Ib Nielsen afviser
”Jeg har været vognmand i 42 

år og aldrig oplevet noget lignende. 

Vi renser dit 
partikelfilter.
Pris. fra 1800 kr.

PUREFI A/S              www.purefi.dk
Rugmarken 37        mail@purefi.dk
3520 Farum             Tel. 44 95 96 99  

DIESEL EXHAUST FILTER TECHNOLOGIES

Du kan spare mange penge ved at få renset 
partikelfilteret i stedet for at skifte det ud med 
et nyt.

Vi har stor erfaring med Mercedes-biler. 
Vi tilbyder komplet service af partikelfilter med 
af- og på-montering, samt evt. fejlsøgning på 
eget værksted.

Vi renser dit 
partikelfilter

Filterrensning fra 1490.- kr.

Alene gennem de sidste 18 

måneder er jeg blevet politian-

meldt 8-10 gange,” fortæller 

Ib Nielsen, som dog ikke er 

vidende om, at bl.a. kollegaen, 

Tommy Christensen, skulle stå 

bag en af anmeldelserne.

Om mødet med kommunen 

fortæller Ib Nielsen, at det blot 

var en ganske normal samtale, 

hvor sagen blev drøftet og han 

fra kommunens side ikke var 

blevet præsenteret for løftede 

pegefingre med krav om at 

bringe forholdet i orden. 

Ib Nielsen ønsker dog ikke 

over for Taxi Danmark at kom-

mentere på de seneste beskyld-

ninger fra Tommy Christensen 

om, at et køretøj uden registre-

ringsafgift skulle være benyttet 

til momsbelagte kørselsopgaver.
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Datalogistic.eu GmbH · Kirkwrahe 15 · D24976 Handewitt · +45 5050 5107 · www.datalogistic.eu
BILTEAM • Måløv Værkstedsby 91 • 2760 Måløv
Tlf. 35 14 40 00 • www.dansk-taxiimport.dk

Service-aftale med A-garanti
Leasing ny bil kr. 3.200,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.525,- pr. md

Service-aftale med B-garanti
Leasing ny bil kr. 2.800,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 3.125,- pr. md

Service-aftale med C-garanti
Leasing ny bil kr. 2.000,- pr. md
Leasing brugt bil kr. 2.325,- pr. md

Bil fra Tyskland på leasing 
er et klogt valg

BILTEAM
Dansk Taxi Import er 
leveringsdygtige 
i nye og brugte 
biler til taxi og OST

Finansiering
Vi er specialister i leasing og  
finansierer også på alm. bilfinansiering.

Servicekontrakter i hele landet 
Indbygget garanti tilbydes fra kr. 2.325
pr. md. i op til 5 år. Hør nærmere hvad 
der passer bedst til dig. 
(Gælder kun hvis bilen er leaset/købt 
hos os)

Ring og få et godt tilbud som passer til 
dit behov.

Kun hos os er der ikke tilbagekøbspligt !! 
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Vi har alt udstyr og erfaring til at holde din Taxi kørende 24 timer I døgnet og 
tilbyder også akut hjælp døgnet rundt. Vi er ligeledes dygtige og billige til:

FORSIKRINGSSKADER  ·  TAXI SERVICE  ·  DIAGNOSETESTS  ·  MEKANISK

ORIGINALE MERCEDES BREMSEKLODSER
MERCEDES C KLASSE 205 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR                       1.500,-
SKIVER BAG                       1.500,-
FOR KLODSER                       750,-
BAG KLODSER                       750,-

MERCEDES E KLASSE 212 MODEL 200/220 CDI
SKIVER FOR                      1.000,-
SKIVER BAG                      1.000,-
FOR KLODSER                      750,-
BAG KLODSER                      750,-

MERCEDES SERVICE 
MOTOROLIE OPTIL 7,5 LITER       
INKL. ORIGINAL OLIEFILTER       1250,- 

ALLE PRISER ER MED MOMS OG MONERING

Auto - pladeværksted og skadecenter med special I Mercedes
A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D

MERCEDES – SPECIALIST

A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D
Tlf. 63 12 12 13 



 TAXI DANMARK SEPTEMBER - 15  13       TAXI DANMARK OKTOBER - 15  13     

VOLKSWAGEN
PASSAT - TOURAN - SKODA

SKIVER FOR                   1.000,-
SKIVER BAG                   1.000,-
FOR KLODSER                  750,-
BAG KLODSER                  750,-

Åbent: Man-fre kl. 8.00-16.30 · Lørdag kl. 9.00-14.00 
Helligdage kl. 9.00-14.00

Akut-nødopkald tlf. 27 12 12 13
Hvidsværmervej 163-165  ·  2610 Rødovre  ·  Tlf. 63 12 12 13   ·  www.eco-steam-auto.dk

A U T O  -  P L A D E V Æ R K S T E D

NU ER DET TID - NYE VINTERDÆK
Bridgestone producerede kvalitets dæk til 
Danmarks absolut bedste priser på 4 stk. dæk:

155-65-13………kr. 1.400,-
175-70-13………kr. 1.400,-
165-65-14………kr. 1.500,-
175-65-14………kr. 1.500,-
185-65-14………kr. 1.500,-
185-65-15………kr. 1.600,-
195-60-15………kr. 1.600,-
195-65-15………kr. 1.600,-
205-55-16………kr. 2.000,-
205-60-16………kr. 2.000,-
205-65-16 c ...…kr. 3.000,-
215-55-16………kr. 2.200,-
225-55-16………kr. 2.100,-
225-45-17………kr. 2.700,-
225-50-17………kr. 2.700,-
235-60-17………kr. 3.800,-
235-65-17………kr. 3.700,-
245-45-17………kr. 3.000,-
225-45-18………kr. 4.000,-
235-45-18………kr. 4.000,-

ALLE PRISER MED MOMS OG MONTERING 
– GRATIS LAPNING.

4-HJULS UDMÅLING 
Hvis du køber dæk hos os koster sporing kr. 375,- med moms
Hvis ikke du køber dæk hos koster sporing kr. 550,- med moms

VOLKSWAGEN
SHARAN

SKIVER FOR                   1.250,-
SKIVER BAG                   1.250,-
FOR KLODSER                  900,-
BAG KLODSER                  900,-

VOLKSWAGEN BREMSEKLODSER

Tlf. 63 12 12 13 
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Ketilsøe Automobiler ApS • 44 99 44 44
Mobil 20 83 40 17 • 40 89 84 83 • ketilsoe.biler@mail.dk

Max priser gives!

Frikørte         
 MERCEDES

Opkøbes

Tlf. 70 20 43 01
Vævergangen 23 • 2690 Karlslunde
Husk at checke vores webside på www.auto-el-specialisten.dk

Nye konkurrencedygtige priser 
på taxamontering 

Eks. TAXA 4x35 kr. 7.900,- ekskl. moms
Ring og få byens bedste pris Taxameterværkstedet 

med over 25 års erfaring

Erstatningssagen mellem Vogn-

mandsforeningen 2007 og Søn-

derborg Kommune er blevet 

færdigforhandlet og der ventes 

dom den 10. november 2015.

 Der kræves godt 34.000 

kroner pr. bil i erstatning for den 

udgift, som hver Sønderborg-

vognmand har måttet betale til 

konkursboet efter Sønderborg 

Taxa. 

”Sønderborg Kommune god-

kendte DanTaxi Sønderborg med 

virkning fra 1. marts 2011. Vi 

havde inden da advaret kom-

munen og dens tekniske udvalg 

om, at det ville medføre et 

erstatningskrav fra Randers Taxa, 

Dom på vej i 
Sønderborg-sag

som på det tidspunkt husede 

Sønderborg-vognmændene som 

indlejere. Det tab, der blev lidt, 

svarer på kommaet til det, som 

vi forudså i januar 2011,” fortæl-

ler advokat Henrik Karl Nielsen, 

fra Advokatformaet Koch/Chri-

stensen.

”For nylig blev Sønderborg 

Kommunes teknisk direktør, Inge 

Olsen, daværende formand for 

teknik- og miljøudvalget Peter 

Hansen og medlem af samme 

udvalg Jan Callesen afhørt. Cal-

lesen stemte som det eneste 

udvalgsmedlem imod godken-

delsen af DanTaxi. De tre vidners 

hukommelse var desværre 

Rettelse

Emin udlejer ikke lokaler
I september-udgaven af Taxi Danmark skrev vi i en portrætartikel om 
Emin Edrizi, at han udlejede lokaler til vognmandskolleger. Det er en 
fejl og beror på en misforståelse. Emin Idrizi udlejer ikke lokaler til 
vognmandkolleger på sin værkstedsadresse på Drejervej i Køben-
havns Nordvestkvarter.

ikke ret præcise om, hvad de 

havde overvejet, da de fik vore 

indsigelser inden udvalgsmødet 

Kære alle kollegaer, vognmænd, chauffører, 
leverandører og venner af Taxi 4x27

40-års jubilæum i Taxi 4x27

I anledning af vores trofaste kollega, Hanne Bjerregaards, 
40-års jubilæum, indbyder vi hermed til reception onsdag 
den 21.10 kl. 12 i Billardhallen på Vægtergangen 32 A, 
Kastrup.

Vi håber at se så mange af jer, som muligt.
 
Venlig hilsen
Thomas RB Petersen,
Direktør Taxi 4x27 

Advokat Henrik Karl Nielsen forventer at Sønderborg-vognmændene fra 
Vognmandsforeningen af 2007 får 34.000 kroner i erstatning pr. bil.

den 12/1 2011, fastslår Henrik 

Karl Nielsen.

 



Udgivelse/distribution:
Taxi Danmark distribueres til landets chauffører og vognmænd, bestillingskontorer og taxivognmands forretninger i et oplag på 4.400 stk. hvoraf ca. 2.000 læser bladet via vores 
ugentlige nyhedsbrev. Læserne er bl.a. alle medlemmer af de mange brancheorganisationer indenfor taxi samt minibusvognmænd og vognmænd med OST-tilladelser. 

• Udgivelse: Den 15. i hver måned • Abonnement: Kr. 395,- for hele året inklusiv ugentligt nyhedsbrev.
• Udgiver/redaktion: Verting ApS • Stengade 32 F • 3000 Helsingør • telefon/mobil 49 26 26 26 • fax 7517 19 21 • e-mail: taxi@verting.dk • www.taxidanmark.com 
• Ansvarshavende: Tommy Verting • Redaktionel deadline: Den 3. i måneden • Annonce deadline: Den 2. i måneden • telefon 49 26 26 26
•	 Tryk:	Produceret	CO2	neutralt	af	KLS	Grafisk	Hus	A/S.	

Region Hovedstaden:
Der blev afleveret 3 tilladelser i Region Hovedstaden i september måned 2015:

Rigmor Olsen  01-0134 4x48 TaxiNord
Anne Elisabeth Dyssehøj  01-2320  TAXA 4x35
Annie Gran   01-0777 Taxi 4X27

Aalborg:
En tilladelse blev afleveret og ingen nye kom til i september måned.

Geert Stjernby Jensen  851-0042

Aarhus:
Der blev afleveret 4 taxitilladelser i september 2015.

Britta Bruun Christensen  212-249 Aarhus Taxa
Heinrich Isaksen  212-063 DanTaxi
Uffe Skou Pedersen  212-306 Aarhus Taxa
Anders Borregaard  212-202 Aarhus Taxa

Ketilsøe Automobiler ApS • Frejasvej 35 • 3400 Hillerød • 44 99 44 44
Mobil 20 83 40 17 • 40 89 84 83 • ketilsoe.biler@mail.dk

Mercedes Benz E 212, 200 og 220 Tcdi 9g. aut. Avantgarde, 
2015 model. Priser fra 250.000 kr.

Få et godt tilbud på din gamle frikørte taxi 
og tag en frisk med hjem, monteret og 
klar til indtjening.

Se vores udvalg på: 
www.ketilsoe-automobiler.dk/taxi

 For yderligere information:
Kim      20 83 40 17 
Bjarke 40 89 84 83

Frikørte 
hyrevogne købes

Alt har interesse
Ring - og vi kommer og giver et tibud

F.S. Automobiler 
v/Freddy Sørensen
Hovedvejen 1 - 9632 Møldrup
Tlf. 86692213 / 20144410
fax 86692215

Junchers Auto
Dragsdalvej 52, 
9670 Løgstør   
Tlf. 98671653
Biltlf. 20245030

Af Tommy Verting

TAXA 4x35 har med virkning fra 

det nye år varslet, at indlejere i 

Bestillingskontoret TAXA 4x35 

kun kan opnå mulighed for at 

betale halv pladsleje ved at fore-

tage indmeldelse i den bagved-

liggende økonomiske forening, 

”Sammenslutningen TAXA 

4x35.”

Muligheden for at betale 

halv pladsleje opnås f.eks. for 

enligkørende vognmænd, der er 

fyldt 66 år og som har opnået 

tilladelse af Taxinævnet i Region 

Hovedstaden til at udnytte deres 

taxitilladelse i begrænset omfang.

Taxavognmand John Nielsen 

opnåede grundet sin alder mulig-

heden for at få nedsat pladslejen 

i den forgangne sommer. Han er 

dog noget utilfreds med ledel-

sen og bestyrelsens nye strategi 

for TAXA 4x35 og ønsker ikke at 

være medlem af vognmandsfor-

eningen. 

Klager over krav 
om forenings-
medlemsskab 
for at opnå halv 
pladsleje

John Nielsen mener ikke at 

krav om tilslutning til vogn-

mandsforeningen har hjemmel 

i taxilovgivningen og har derfor 

indklaget TAXA 4x35s varslede 

ændringer for Taxinævnet i 

Region Hovedstaden.

Abonnér på Nyhedsbrev fra Taxi Danmark

Bliv abonnent på Taxi Danmarks nyheder til taxi og minibus og modtag et ugentligt nyhedsbrev med historier fra branchen samt det månedlige trykte magasin i postkassen. Læs mere på www.taxidanmark.com/abonnement

Du finder os 
også på facebook



Afsender:
Taxi Danmark
Stengade 32 1. th
3000 Helsingør
(Rettelser ring: tlf. 49262626)

 RING OG FÅ EN GRATIS VURDERING 
TLF. 71996655 - AB@FAIRERSTATNING.DK - WWW.FAIRERSTATNING.DK

Størstedelen af alle 
personskader skyldes 
trafikulykker. Dette skyldes 
bl.a. at der i færdselsloven 
gælder objektivt ansvar, 
som gør føreren af bilen 
ansvarlig, uanset om denne 
ikke er skyld i ulykken. Det 
er derfor typisk ikke et 
problem at finde den 
erstatningsansvarlige ved 
trafikskader. 

Arbejdsskadebegrebet 
dækker over 2 erstatnings-
former, nemlig erhvervsulyk-
ker eller erhvervssygdom-
me. Denne erstatning kan 
du kræve af din arbejdsgi-
vers ansvarsforsikring og 
kræver at ulykken sker som 
led i arbejdet og/eller viser 
sig inden for 5 dage. 

Er du i den uheldige 
situation at du falder på din 
nabos fortov, er udsat for 
hundebid eller hestespark, 
så kan du være berettiget til 
erstatning. Andre ulykker i 
din fritid kan ligeledes være 
dækket i din fritid. 

Skader ved behandling på et 
sygehus eller hos en 
speciallæge kan søges 
erstattet fx hvis skaden 
med overvejende sandsyn-
lighed ikke vil indtræde, hvis 
anden alternativ fremgang-
måde var blevet anvendt. 
Det kræver dog, at 
erstatningen udgør 
minimum kr. 10.000. 

Hvis du har været udsat for 
vold, så kan du formentlig 
kræve erstatning herfor. Du 
skal dog være opmærksom 
på, at voldsoffererstatning 
kræver, at der sker 
anmeldelse til politiet, 
senest 72 timer efter den 
voldelige handling.

ERSTATNING
FAIR ERSTATNING FØRER DIN SAG PÅ ”NO CURE 

NO PAY” BASIS, DVS. VI TAGER KUN HONORAR 

FOR VORES ARBEJDE, HVIS VI VINDER DIN SAG!

TEAMET HOS FAIR ERSTATNING, BESTÅENDE AF 

TRE JURISTER, ER SPECIALISERET I ERSTAT-

NINGSRETTEN OG HAR 8 ÅRS ERFARING MED 

FØRELSE AF ERSTATNINGSSAGER. 

TEAMET HAR VUNDET STORE ERSTATNINGER TIL 

VORES KLIENTER. TIL HØJRE KAN DU SE ET 

EKSEMPEL PÅ EN SAG, HVOR VORES KLIENT FIK 

TILKENDT HELE KR. 1.9 MILLIONER!

NO CURE NO PAY!

DU KAN HAVE RET TIL ERSTATNING HVIS DU INDENFOR DE SENESTE 3 ÅR HAR VÆRET UDSAT FOR:


