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Vinterdäck i Norge, Sverige och Danmark 
Nedan hittar du Avis riktlinjer gällande lagstiftning för de tre skandinaviska länderna  
Norge: 
• Enligt lag måste alla bilar i Norge ha vinterdäck från 1:a november – 17:e april 
• Om du reser till Norge övrig tid och vinterväglag råder så behöver du begära vinterdäck i samband med din bokning 
Sverige: 
• Enligt lag måste alla bilar i Sverige ha vinterdäck från 1:a december – 30:e mars 
• Om du reser till Sverige övrig tid och vinterväglag råder så behöver du begära vinterdäck i samband med din bokning 
Danmark: 
• Vinterdäck är inte ett lagkrav i Danmark, men rekommenderas då snö/isförhållanden råder 
• Inga bilar är utrustade med vinterdäck som standard i Danmark, men du kan begära det vid bokning av din bil. Vi kommer att 
göra vårt yttersta för att hjälpa dig med det. 
 
AVIS ZeroExcess 
Avis har satt ihop en enkel och så gott som problemfri produkt med noll självrisk på kollisions- och stöldförsäkring. 
Det är en produkt speciellt framtagen för resebyråerna och priset inkluderar även obegränsade kilometer, gratis extraförare, 
skatter och avgifter, flygplatsavgifter m.m. Läs mer på Avis ZeroExcess 
Med andra ord så täcker vi era kunders Europaresa med en enda produkt 
Se bara till att använda det Avis AWD/Amadeus CD-nummer som ni fått vid bokningen 
 
Avis Preferred Status Match  
Om era kunder är medlemmar i ett annat hyrbilsföretags lojalitesprogram så matchar vi medlemsnivån i vårt eget 
lojalitetsprogram, Avis Preferred 
Avis Preferred har lojalitetsnivåer, Avis Preferred, Avis Preferred Plus samt Presidents Club 
Alla tre nivåer ger prioriterad service, uppgraderingar, gratis weekendkuponger samt mycket annat.  
Läs mer på Avis Status Match 
 
 
-Kom ihåg att alla aviskunder har möjligheten att knyta sitt AWD nummer för företaget till sitt Avis Preferred kort. 
AVIS Preferred  Prioriterad service varje gång 
 
För att erhålla Avis Agentrabatt på bilhyrorna, upp till 25% i Europa, Mellanöster, Afrika och USA, så behöver du skapa ett konto 
på Avis Preferred. Medlemsskapet är gratis. Boka din nästa biljett här: Travel Agent 
Portalen för Avis Travel Agent hittar du här: Travel Agent 
 
 
Vi hoppas på ett fortsatt bra samarbete under 2023 och vill passa på att önska er en riktigt glad jul! 
Hälsningar från ditt Avis team. 
 

        

https://www.avis.se/travel-agents
https://www.avis-preferred.com/statusmatch/
https://www.avis.se/ditt-avis/avis-lojalitet
https://www.avis.se/travel-agents
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