
 

Checklista 
 Fyll i uppgifterna 

 Skriv ut 

 Spara/ skicka filen så att den är nåbar 
 
Förvara inte detta papper tillsammans 
med dina kreditkort. 
 
  

Boende 

Datum Hotell/ Camping Incheckning kl. (senast) Telefon nr. 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

               Om något hindrar dig att komma fram till hotellet i tid, ring så att inte rummet går förlorat. 

Spärr- nummer   

Kreditkort 1 + 46     

Kreditkort 2 + 46     

Bensinkort + 46   Kund nr.    

 + 46     

Mobil- operatör + 46             IMEI-NR (*#06#)    

                       Om något av dina nedskrivna telefonnummer (gäller svenska & utländska) är felaktiga, kontakta då eniro på +46 649 118 118 

 

  Viktiga tillbehör & dokument till bilen och dig själv 

 Varselväst  Registreringsbeviset (blå) 

 Varningstriangel (ev.2st)  EU –sjukkortet  slarvat bort kortet på resan, ring FK på   0771 – 524 524 

 Förstahjälpen – kudde  Försäkringsbrev + ev. Grönt kort (bevis för bilförsäkring) 

 S- märke (Om EU-flagga saknas på registreringsskylten)  Bredd på bilen ²            ________m 

 Brandsläckare  Körkort 

 Extra glödlampor  Pass 

 Räddningskortet (förvaras i solskyddet på förarplatsen)¹  ICE – Mobilen/ Smartphone (In Case of Emergency)³ 

1. Räddningskortet ger värdefull information för räddningstjänsten angående batteri, krockkuddar, bjälkar etc. (Ladda ner uppg. till din bil under ”Förberedelser”- Räddningskort) 

2. Vägarbeten (2m filen), tysk polis gör ett tillägg på den fysiska bredden vilket inkluderar sidospeglarna. (Ladda ner uppg. till din bil under ”Förberedelser”- Bilen) 

3. Ta en bild på din ICE-kontakt (namn & +46 nummer) och använd denna som bakgrundsbild på din telefon.  (Läs mer under ”Förberedelser”- Mobiltelefon) 

Ladda hem, skriv ut och ta med blanketterna. 
 Sjuk utomlands (försäkringskassan www.fk.se) 

 Hemförsäkrings- kortet (servicekortet) , glöm ej att skriva in ditt försäkrings- nummer. 

Egna anteckningar 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
    

 
www.BilaiEuropa.se 

Denna blankett uppdaterades 2018-06-14 

SOS international 

+45 70105055 
Rese- och motorassistans dygnet runt ! 

 
 
Ladda ner appen till din smartphone! 
Håll reda på alla miljözoner, i vissa länder 

ändras dessa från dag till dag! 

http://www.fk.se/
http://www.bilaieuropa.se/

