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Vinterdæk Norge, Sverige og Danmark  
Herunder finder du Avis retningslinjer samt lovgivning for de 3 skandinaviske lande.  
Norge: 
• Alle biler er udstyret med vinterdæk i Norge fra 01. november til 17. April, efter norsk lovgivning. 
• Hvis du rejser til Norge uden for den lovgivningsmæssige tidsramme og du kører under vinterforhold, anbefales det at anmode 
om vinterdæk ved reservation. 
Sverige: 
• Alle biler er udstyret med vinterdæk i Sverige fra 01. december til 30. marts, efter svensk lovgivning. 
• Hvis du rejser til Sverige uden for den lovgivningsmæssige tidsramme og du kører under vinterforhold, anbefales det at 
anmode om vinterdæk ved reservation. 
Danmark: 
• Vinterdæk er ikke lovpligtige i Danmark, men tilrådelige under sne-/iskolde forhold. 
• Alle biler er ikke udstyret med vinterdæk. Hvis du vil forsikre dig herom, skal du anmode om vinterdæk ved reservation. 
Vi vil forsøge at hjælpe og vil gøre vores yderste for at imødekomme din forespørgsel. 
 
AVIS ZeroExcess 
Avis har sammensat et perfekt, nemt og problemfrit produkt med NUL selvrisiko på kollisions- og tyveriforsikring. 
Et rejsebureau specifikt produkt, hvor prisen bla. også inkluderer ubegrænset kilometer, gratis ekstra chauffør, skatter og 
afgifter, lufthavnsgebyr med mere. Læs mere omkring Avis ZeroExcess 
Vi dækker med andre ord, din kunde i Europa i et produkt, uden mersalg.  
Brug venligst det Avis AWD/Amadeus CD-nummer, som vi har leveret til dit bureau, ved booking. 
 
Avis Preferred Status Match  
Hvis din kunde er medlem i en loyalitetsklub hos et andet biludlejningsselskab end Avis, vi vil nu matche til det tilsvarende 
loyalitetsniveau i vores eget belønningsprogram, Avis Preferred. 
Avis Preferred har tre loyalitetsniveauer: Avis Preferred, Preferred Plus og Presidents Club.  
Alle niveauer giver prioriteret service og værdifulde fordele, herunder opgraderinger og en gratis weekendkupon. 
Se mere på Avis Status Match og hjælp din kunde videre til Avis fordele. 
 
- Husk alle Avis kunder har muligheden for at få sit corporate AWD nummer tilknyttet sit Avis Preferred kort. 
AVIS Preferred Prioritets service hver gang!  
 
For at opnå Avis Agent rabat på billeje, op til 25% rabat i Europa, Mellemøsten, Afrika og USA, skal du melde dig ind i vores 
loyalitetsprogram Avis Preferred. Medlemskabet er gratis. Book din næste billeje her: Travel Agent 
 
Avis Travel Agent online portal finder du via linket her Travel Agent 
 
Med ønsket om en glædelig jul og håbet om et fortsat godt samarbejde i 2023, 
Mange hilsner fra dit Avis Team. 
 

        

https://www.avis.dk/travel-agents
https://www.avis-preferred.com/statusmatch/
https://www.avis.dk/dit-avis/avis-preferred
https://www.avis.dk/travel-agents
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