
Det bør du gøre inden afrejse
Få ferietjekket bilen på værkstedet– især hvis det er 
en ældre bil

Eller sørg selv for frisk olie, vand samt at tjekke 
viskere, slanger bremser, køler, batteri og dæk

Undersøg om dit pas udløber

Se hvilke forsikringer, du skal bruge på 
forsikringogpension.dk under »Forsikring« og 
»Rejseforsikringsmåler«

Sørg for at have en forsikring, der dækker hjem-
transport efter sygdom og ulykker (ofte dækket af 
indboforsikring)

Få det røde kort (bevis på kaskoforsikring) eller det 
grønne (ansvarsforsikring) hos dit forsikringsselskab

Tegn et abonnement på feriehjælp, hvis du kun har 
ansvarsforsikring på bilen

Sørg for underholdning til børnene – evt. spil, lege 
og/eller dvd med skærme i nakkestøtterne

Undersøg lokale trafikregler i de relevante lande. 
Evt. på fdm.dk under »ferie« og »Når du er på vej«

Planlæg overnatningsmuligheder og god tid til 
rejsen – der opstår let forsinkelser

I campingvogn: Vær opmærksom på totalvægten og 
pak de tungeste genstande ovenpå akslen

Undersøg om du skal bruge miljømærkat (Tyskland 
og Italien)

 

Det kan du gøre inden 
afrejse
Find de bedste rastepladser 
langs ruten på fdm.dk under 
»ferie« og »Rastepladser i 
Europa«

Med campingvogn: Få en 
såkaldt Tempo100 godkend-
else, så du må køre 100 km/t 
i Tyskland (pris: ca. 500 kr. i 
en synshal)

Opdater din GPS-navigation

Køb motorvejsmærkater til 
Østrig og Schweiz hos FDM. 
Andre mærkater købes ved 
landegrænsen.

Anskaf en bilferieforsikring, 
så du er dækket, hvis din bil 
går i stykker to dage før 
afrejse

Pak de tungeste genstande 
længst fremme i bagagerum-
met

 

Det skal du have med i bilen
Bilens originale registreringsattest – del 1 
af nyere attester

Advarselstrekant

Gule sikkerhedsveste til alle i bilen

Førstehjælpskasse

Pas

Penge

Pulverslukker (påkrævet i Grækenland og 
Bulgarien samt enkelte østeuropæiske 
lande)

Miljømærkat hvis du skal køre I bestemte 
byer i Tyskland eller Italien

 

Det bør du have med i bilen
Det røde eller grønne kort

Et DK-skilt på bilen

To sæt bilnøgler fordelt på to personer

Nødtelefonnumre til rejsebureau og 
forsikringsselskab

Letoverskuelige kort – GPS er ikke altid 
nok

Køleboks med sund mad, frugt og væske 
– undgå højt sukkerindhold

Køkkenrulle, affaldsposer og 
solafskærmning

 

Det bør du sørge for 
undervejs
Start turen udhvilet

Hold hvil hver 1½-2. time

Overnat kun på camping-
pladser eller bemandede 
rastepladser

Efterlad kun værdigen-
stande GPS, opladere etc. 
i aflåst bagagerum

Hav altid styr på penge og 
smykker. De er aldrig 
dækket af forsikringen

 

Kilder: FDM, Dansk Bilferie, 

Forsikringsoplysningen, Dansk 

Campingunion og SOS Interna-

tional

Tjekliste til bilferien


