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FORSIKRINGSBETINGELSER FOR 
BILFORSIKRING MED TRINREGULERING – BIL-
TRIN-1 

AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG 

1.1 SIKREDE PERSONER 

Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig 
adkomst benytter køretøjet, lader det benytte eller er fører af det. 

Virksomheder, der har fået overladt køretøjet til reparation, 
service o.lign., er kun dækket for kørselsskader, og kun når 
kørslen foregår i forsikringstagerens interesse. 

Skifter det forsikrede køretøj ejer, er den nye ejer dækket af 
forsikringen i 3 uger efter ejerskiftet i det omfang, der ikke er 
tegnet anden forsikring. 

1.2 HVOR DÆKKES? 

Forsikringen dækker i Europa samt i de lande udenfor Europa, 
der er tilsluttet ”grøn-kort”-ordningen. 

For samtlige motorkøretøjer gælder, at ansvarsforsikringen ikke 
dækker ansvar for skade på transporteret gods, når skaden sker 
udenfor Danmark. 

Ansvarsforsikringen dækker ansvar for skade på personligt 
rejsegods tilhørende andre end forsikringstageren, brugeren eller 
føreren. 

Udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, kan selskabet
ændre eller opsige med 14 dages varsel, uden at dette får 
virkning for de øvrige dele af forsikringen.  

Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker 
nærværende forsikring kun subsidiært. 

De fuldstændige vilkår vedrørende ”grøn-kort”-ordningen kan 
rekvireres hos selskabet. 

1.3 UNDTAGET 

Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået 
under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør og 
borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, medmindre 
det godtgøres, at skaden hverken direkte eller indirekte skyldes 
anførte forhold. 

1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL, KAP- OG VÆDDEKØRSEL 

Skade eller ansvar for skade, som opstår under nationale 
orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt under rallies,  
er dækket under forudsætning af: 

at kørslen foregår i Danmark, 

at Justitsministeriets/politiets tilladelse til det enkelte løb 
foreligger, hvis en sådan kræves, samt 

at de foreskrevne løbsregler overholdes 

Skade eller ansvar for skade, som opstår under hastigheds-
konkurrencer samt kap- og væddekørsel eller træning dertil samt 
enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til disse 
formål, er ikke dækket. 

Skade eller ansvar for skade, som opstår under øvelseskørsel 
(glatførekørsel, manøvrekørsel o.lign.) på et område, der af 
myndighederne er godkendt og er afspærret til formålet, er 
dækket af forsikringen, på betingelse af at kørslen foregår under 
instruktion fra motor- eller kørelærerorganisationer eller 
tilsvarende sagkyndige. 

AFSNIT 2 - ANSVARSFORSIKRING 
FORSIKRINGEN OMFATTER 

Ansvarsforsikringen dækker det privatretlige ansvar for skade 
forvoldt ved motorkøretøjets brug som køretøj. Ansvar for 
personskade, som overgår forsikringstageren, når han ikke selv er 
fører af køretøjet, er dækket af ansvarsforsikringen. 

2.1 UNDTAGET 

Ansvarsforsikringen dækker ikke skade:

på forsikringstagerens eller brugerens ejendom 

på førerens person eller ejendom 

på tilkoblet køretøj, redskab el.lign. og hvad der transporteres heri 
eller herpå 

2.2 FORSIKRINGSSUMMER 

Forsikringen dækker i Danmark med de summer, som er fastlagt i 
Færdselsloven: For personskade eller tab af forsørger på indtil 
100 millioner kr. og tingskade på indtil 20 millioner kr. for den ved 
en enkelt begivenhed forårsagede skade. 

I lande, med hvem “grøn-kort”-ordningen eller anden international 
aftale er truffet, dækker forsikringen efter det pågældende lands 
lovgivning - dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i 
Danmark.

I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder 
for kørsel i Danmark. 

Omkostninger pådraget med selskabets billigelse ved et 
erstatningsspørgsmåls afgørelse samt renter af idømte 
erstatningsbeløb, der henhører under forsikringen, udredes af 
selskabet, selv om forsikringssummerne derved overskrides. 

De nævnte forsikringssummer indeksreguleres i henhold til 
Færdselslovens § 105, stk. 3. 

2.3 REGRES 

Selskabet har regres mod den, der efter Færdselslovens § 104 er 
ansvarlig for skaden, når forsikringsbegivenheden er fremkaldt af 
den ansvarlige forsætligt eller ved en uagtsomhed, der kan 
betegnes som grov hensynsløshed (jf. Færdselslovens § 108, stk. 
2).

Udlejes motorkøretøjet uden fører i strid med de bestemmelser, 
der er fastsat af Justitsministeriet, er selskabet forpligtet til at gøre 
regres, hvis en skade har medført udgifter for selskabet, 
medmindre det godtgøres, at skadens indtræden eller omfang 
ikke skyldes, at køretøjet er udlejet i strid med bestemmelserne. 
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AFSNIT 3 – KASKOFORSIKRING INKL. BRAND 

FORSIKRINGEN OMFATTER 

Kaskoforsikringen dækker bortset fra nedennævnte tilfælde 
enhver skade på det forsikrede køretøj, samt tab af køretøjet ved 
tyveri og røveri. 

Brandforsikringen dækker skade på det forsikrede køretøj ved 
brand, eksplosion, lynnedslag og kortslutning med de 
undtagelser, der er nævnt under pkt. 3.1 ”Undtaget”. 

Ved brandskade forstås ildsvåde. Herfra undtages beskadigelse 
som følge af svidning – f.eks. fra tobaksgløder. 

Glasskader er meddækket, således at brud (ikke ridser) på 
køretøjets glas erstattes. 

Udover selve køretøjet omfatter dækningen fastmonteret tilbehør - 
max. 35.992 kr. (indeks 2009). Afmonteret tilbehør og værktøj er 
dækket, når dette alene anvendes i forbindelse med det 
forsikrede køretøj - max. 10.400 kr. (indeks 2009). 

3.1 UNDTAGET 

Kaskoforsikringen omfatter ikke: 

skade, der alene opstår i og er begrænset til køretøjets 
mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v.), 
medmindre sådan skade er overgået køretøjet ved brand, 
kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og hærværk 
eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet hertil 
godkendt befordringsmiddel 

skade, der påføres køretøjet eller dele heraf under og i 
forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre 
skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af køretøjet fra lift  

skade der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust 
og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en 
følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser o.lign. 

tyveri af brændstof 

3.2 FORSÆT, SPIRITUS, FØRERBEVIS M.M. 

Kaskoforsikringen dækker ikke, når skaden er: 

forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, jf. 
Forsikringsaftaleloven § 18 

indtrådt, medens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde 
lovbefalet førerbevis, medmindre det godtgøres, at skaden ikke 
skyldtes mangel på kørefærdighed 

forårsaget ved selvforskyldt beruselse, jf. Forsikringsaftalelovens 
§ 20 og regler om spirituskørsel i Færdselslovens § 53, stk. 1 og 2 

Er en skade, som nævnt under stk. a-c, ikke forvoldt af 
forsikringstageren selv, er denne dækket af forsikringen, med 
mindre det godtgøres, at forsikringstageren var vidende om, at 
der forelå omstændigheder som beskrevet, eller at det manglende 
kendskab hertil skyldes grov uagtsomhed. 

Har selskabet på andet grundlag end policens måttet betale en 
skade, der ikke er dækket af forsikringen, har selskabet regresret 
for de afholdte udgifter. 

3.3 RETSHJÆLPSFORSIKRING 

Forsikringen dækker i tilknytning til en tegnet kaskoforsikring (ikke 
hvis der kun er tegnet ansvars- og /eller brandforsikring alene). 

Omkostninger i forbindelse med visse civile retstvister, hvor 
sikrede er part i sin egenskab af ejer, bruger eller fører af det 
forsikrede motorkøretøj, dækkes med indtil 100.000 kr. 
Der beregnes en selvrisiko på 10 % (dog mindst 500 kr.) af de 
erstatningsberettigede omkostninger. 

De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres 
hos selskabet. 

3.4 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET 

Forsikringen dækker i tilknytning til en tegnet kaskoforsikring (ikke 
hvis der kun er tegnet ansvars- og/eller brandforsikring alene). 

Forsikringen omfatter person- og varevogne, 
påhængsvogne/campingvogne til sådanne samt motorcykler og 
scootere. Varevogne er dog ikke dækket, såfremt rejsens formål 
er godstransport. 

De fuldstændige vilkår vedrørende denne dækning kan rekvireres 
hos selskabet. 

AFSNIT 4 – FORHOLD UNDER 
FORSIKRINGENS LØBETID 

4.1 ÆNDRING I RISIKOEN 

Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen - 
herunder køretøjets anvendelse, indretning, vægt, registrerings-
adresse, kørsel med påhængsvogn, udlejning uden fører eller 
andre ændringer - skal der straks ske anmeldelse til selskabet, for 
at vilkårene kan blive reguleret efter selskabets tarif. 

4.2 PRÆMIETRIN 

Når forsikringen har løbet skadefrit et helt forsikringsår fra 
hovedforfaldsdatoen på samme præmietrin, rykkes frem til næste 
præmietrin. 

For hver skade rykkes fra førstkommende forfaldsdag 2 præmie-
trin tilbage i forhold til det præmietrin, der var gældende på 
skadestidspunktet. Ved skade forstås forsikringsbegivenhed, der 
direkte eller indirekte gennem udligning med andre krav, medfører 
udgift for selskabet. 

Der rykkes ikke tilbage, når en skade indtræffer: 

ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, nedstyrtning af 
genstande på køretøjet 

medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o.lign., 
eller efter at køretøjet var overdraget til en ny ejer, jf. 
forsikringsbetingelsernes pkt. 1.1, afsnit 2 og 3 

alene efter forsikringsbetingelsernes pkt. 3.3 eller 3.4 
(Retshjælpsforsikring - Redningsforsikring i udlandet) 

alene på køretøjets glas 

forvoldt af en skadevolder, hvis erstatningspligt bortfalder i medfør 
af bestemmelserne i lov om erstatningsansvar, kapitel 2 

ved tyveri, når tændingsnøglen er fjernet, eller hærværk af en 
kendt gerningsmand, der er ude af stand til at refundere 
selskabets udgift.  
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4.3 SALG ELLER AFMELDING AF KØRETØJ 

Sælges det forsikrede køretøj, stilles forsikringen i bero i op til 2 
år, og det påhviler forsikringstageren straks at underrette 
selskabet om salget. 

Ved anskaffelse af nyt køretøj videreføres forsikringen med de 
bestående rettigheder. 

AFSNIT 5 – FORHOLD I SKADETILFÆLDE 

5.1 SKADEANMELDELSE 

Skader eller uheld, der kan medføre erstatningskrav, skal 
omgående anmeldes til selskabet. Anmeldelsen skal indeholde så 
fyldige oplysninger som muligt. Ved tyveri af selve køretøjet skal 
der foruden til selskabet omgående anmeldes til politiet. 

Forsikringstageren må ikke uden selskabets samtykke træffe 
aftale om erstatning eller udførelse af reparation. Mindre 
reparationer kan dog iværksættes, hvis det ville være ulovligt eller 
uforsvarligt at køre videre med køretøjet. 

5.2 KASKO- OG BRANDSKADE 

5.2.1 SKADENS OPGØRELSE 

Selskabet kan enten lade køretøjet reparere eller erstatte den 
skete skade med et kontant beløb. 

5.2.2 REPARATION 

Køretøjet skal ved reparation sættes i samme stand som før 
skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør. Forøgede 
udgifter ved reparation foretaget udenfor normal arbejdstid samt 
eventuel forringelse af køretøjets handelsværdi som følge af 
reparation erstattes ikke. 

Er skaden opstået, medens køretøjet var overladt eller solgt til 
reparatør eller forhandler jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 1.1, 
afsnit 2, skal reparationer, som kan udføres på den pågældendes 
eget værksted, udføres til nettopriser. 

Skader, som udbedres på andre værksteder, erstattes med det 
beløb, som reparatøren normalt betaler for sådan reparation. 
Reparation af køretøjet finder ikke sted, hvis den af Skatte-
ministeriet fastsatte udgiftsgrænse overskrides. Skaden afgøres 
da ved kontant erstatning. 

5.2.3 KONTANT ERSTATNING 

Afgøres skaden ved kontant betaling, eller kommer køretøjet ved 
tyveri eller røveri ikke atter til veje inden 4 uger efter, at selskabet 
har modtaget skadeanmeldelse, ansættes erstatningen til det 
beløb, et køretøj af tilsvarende alder og godhed vil kunne 
anskaffes for mod kontant betaling, jf. dog pkt. 5.2.4.  
Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. 

5.2.4 NYVÆRDIERSTATNING 

For personvogne registreret til privat personkørsel (herunder 
rejsevogne) har forsikringstageren ret til en erstatning, der svarer  
til prisen for en fabriksny vogn af samme fabrikat, type og årgang 
som den skaderamte under forudsætning af:

at skaden indtræffer inden for det første år efter første registrering

at den skaderamte vogn var fabriksny ved tegningen (ændringen) 
af forsikringen, og 

at reparationsomkostningerne beregnes at ville overstige 50 % af 
vognens nyværdi på skadetidspunktet 

Det skaderamte køretøj tilfalder selskabet. 

5.2.5 TRANSPORTOMKOSTNINGER 

Nødvendige omkostninger ved køretøjets transport til nærmeste 
reparatør betales af selskabet, såfremt transporten på grund af 
beskadigelsen er nødvendig. Kommer et køretøj efter tyveri eller 
røveri atter til veje, betaler selskabet ud over den skade, der evt. 
er påført køretøjet, tillige nødvendige omkostninger til transport af 
køretøjet til dettes hjemsted. 

De nævnte transportudgifter er ikke dækket, hvis udgiften er 
dækket gennem anden forsikring, abonnement el.lign. 

5.2.6 MERVÆRDIAFGIFT 

Merværdiafgift - i henhold til gældende lov - betales af selskabet. 

5.2.7 SELVRISIKO 

En eventuel selvrisiko fremgår af policen. 

Denne kommer ikke til anvendelse, når en skade indtræffer:

ved brand, kortslutning, lynnedslag, eksplosion, tyveri, røveri og 
nedstyrtning af genstande på køretøjet

medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o.lign., 
eller efter at køretøjet var overdraget til en ny ejer, jf. 
forsikringsbetingelsernes pkt. 1.1, afsnit 2 og 3

alene efter forsikringsbetingelsernes pkt. 3.4 (Redningsforsikring i 
udlandet)

alene på køretøjets glas.

Er der i skadetilfælde udlagt selvrisiko, har selskabet ret til straks 
at anmode forsikringstageren om at refundere selskabets udlæg. 

Forsikringstageren er ikke berettiget til at nægte at refundere 
selskabet udlagte selvrisikobeløb under henvisning til, at tredje 
mand helt eller delvist har ansvaret for skaden. 

Vedr. retshjælpsforsikringen påhviler der forsikringstageren en 
særlig selvrisiko, jf. forsikringsbetingelsernes pkt. 3.3.  

AFSNIT 6 – GENERELT 

1.0 FORTRYDELSESFRIST 

Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor 
du har fået forsikringsbetingelserne i hænde. Fristen regnes dog 
tidligst fra det tidspunkt, hvor du har modtaget underretning om, at 
forsikringsaftalen er indgået, hvis du har fået 
forsikringsbetingelserne i hænde før dette tidspunkt. Hvis du f.eks. 
modtager forsikringsbetingelserne mandag den 1., har du frist til 
og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en 
søndag, en lørdag eller grundlovsdag, kan du vente til den 
følgende hverdag. 

2.0 HVORDAN FORTRYDER DU? 

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette selskabet om, 
at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er 
det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Hvis du 
vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. 
sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. 
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Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: 

PenSam Forsikring
Jørgen Knudsens Vej 2 
3520 Farum 

3.0 BETALING AF FORSIKRINGSPRÆMIE, SELVRISIKO OG 
MOMS 

Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende prisliste. 
Sammen med præmien opkræves eventuel stempelafgift og 
andre afgifter til det offentlige, herunder statsafgift og miljøbidrag. 
Ligeledes opkræves eventuelle gebyrer, morarente og andre 
omkostninger. 

Præmien forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og 
senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage.  

Påkrav om betalingen finder sted på den af forsikringstageren 
opgivne betalingsadresse. Tilsendelse af giroindbetalingskort eller 
anden meddelelse om forfalden præmie anses for påkrav. 

Forsikringstageren betaler alle udgifter ved opkrævningen. 

Beløbene opkræves med angivelse af sidste rettidige 
betalingsdag. 

Betales opkrævede beløb ikke rettidigt, opkræves gebyr for hver 
rykkerskrivelse, der må udsendes. Gebyret indeksreguleres. 
Herudover er selskabet berettiget til at opkræve renter af det 
forfaldne beløb i henhold til renteloven. 

Betales opkrævede beløb stadig ikke, slettes forsikringen, og hvis 
bilen er registreret, underrettes politiet med henblik på 
inddragelse af nummerpladerne. Der foretages registrering i 
fællesregistret - se punkt 7.2. 

Er forsikringen slettet på grund af restance, kan genoptagelse 
ikke ske, før restancen er betalt, og da kun på betingelse af, at 
præmiebetaling i henhold til den nye police sker helårsvis forud i 
mindst 2 år. 

Selskabet er tilsluttet BS, hvorigennem betaling af præmie m.v. 
kan foretages. 

Nærmere oplysninger kan fås i dit pengeinstitut. 

4.0 FORSIKRING I ANDET SELSKAB 

Er der tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab, og har 
dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller 
indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, 
gælder samme forbehold i nærværende forsikring, således at 
erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 

AFSNIT 7 - INDEKSREGULERING AF PRÆMIE, 
FORSIKRINGSSUMMER OG SELVRISIKO 

Præmie, gebyrer, forsikringssummer og selvrisiko 
indeksreguleres. 

Forsikringssum for retshjælp indeksreguleres ikke. 

Medmindre andet er anført, sker indeksreguleringen i takt med 
ændringen i det lønindeks for den private sektor, som Danmarks 
Statistik offentliggør.  

Hvis udgivelsen af dette lønindeks ophører, kan selskabet 
fortsætte indeksreguleringen på grundlag af et andet indeks, der 
offentliggøres af Danmarks Statistik. 

7.1 ÆNDRING AF PRIS OG FORSIKRINGSVILKÅR 

Såfremt indeksreguleringen ikke er tilstrækkelig til at imødegå 
udviklingen i udgifterne, kan selskabet med mindst 1 måneds 
varsel foretage ekstraordinære prisforhøjelser med virkning fra 
enhver forfaldsdag.  

Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra 
forfaldsdagen.  

Sker der forandring i den risiko, der er beskrevet i policen - 
herunder bilens anvendelse, indretning, vægt, registrerings-
adresse, kørsel med påhængsvogn, udlejning uden fører eller 
andre ændringer – skal der straks ske anmeldelse til selskabet, 
for at vilkårene kan blive reguleret efter selskabets tarif. Undlades 
ovennævnte, kan det have betydning for forsikringens dækning - 
jf. Forsikringsaftalelovens regler herom. 

7.2 OPSIGELSE 

Forsikringen kan af hver af parterne opsiges med 3 måneders 
skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb. 

Mod betaling af gebyr kan forsikringen opsiges med 30 dages 
varsel til udgangen af en kalendermåned. 

Selskabet kan, med mindst 1 måneds varsel, foretage ændringer i 
forsikringsvilkårene med virkning fra enhver forfaldsdag. 
Forsikringstageren har i så fald ret til at lade forsikringen udgå fra 
forfaldsdagen.  

Efter enhver anmeldt skade – for hvilken der er tegnet forsikring – 
er såvel forsikrede som selskabet indtil 1 måned efter 
erstatningens betaling eller afvisning af skaden berettiget til 
skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 

Endvidere er selskabet berettiget til at opsige forsikringen med 14 
dages skriftligt varsel, såfremt den forsikrede bil ikke 
vedligeholdes forsvarligt, eller forsikringstageren nægter 
selskabet adgang til at besigtige den. 

Såfremt selskabet på grund af forsikringens forløb - f.eks. ved 
præmierestance eller gentagne skadetilfælde stiller skærpede 
betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker 
registrering i den del af Automobilforsikringsselskabernes 
Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører 
forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en 
sådan registrering gives forsikringstageren meddelelse herom 
med oplysning om klageadgang m.v.  

Registrering i det fælles register (D.F.I.M., Philip Heymans Allé 1, 
2900 Hellerup, tlf. 41 91 90 69) sker på grundlag af en tilladelse 
meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 

I tilfælde af forsikringens ophør tilbagebetales betalt præmie for 
den tid, der ligger efter forsikringens ophør. 

7.3 KLAGER 

Er der opstået uoverensstemmelse mellem dig og selskabet om 
forsikringen, skal du altid først klage til PenSam Forsikring. Både 
du og PenSam Forsikring kan kræve, at sagen bliver forelagt for 
bestyrelsen. 

PenSam Forsikring er tilsluttet Ankenævnet for Forsikring, som 
kan behandle klager over forsikringen. Du kan hente 
klageskemaet på ankenævnets hjemmeside 
www.ankeforsikring.dk, eller få det ved at kontakte PenSam 
Forsikring.

Du kan også søge en uoverensstemmelse løst ved domstolene 
efter dansk ret. 
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Du kan finde hjælp til at klage i PenSam's klagevejledning, som 
du kan få tilsendt, eller finde på hjemmesiden www.pensam.dk. 

7.4 LOVGIVNING 

For forsikringen gælder i øvrigt lov om forsikringsaftaler og 
Færdselsloven.  

7.5 TILSYN OG GARANTIFOND 

PenSam Forsikring er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 
110, 2100 København Ø, tlf. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk, 
og er tilsluttet garantifonden for skadesforsikringsselskaber. 

7.6 IKRAFTTRÆDEN 

Betingelserne med dækningsskemaer er gældende fra 1. oktober 
2011.
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PenSam Forsikring A/S

Jørgen Knudsens Vej 2
3520 Farum
Telefon 44 39 39 39
forsikring@pensam.dk
www.pensam.dk/forsikring

CVR-nr. 17 11 81 88
Hejmsted Furesø, Danmark

39.15.708.1126
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