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REHABILER
SPECIALINDRETNING
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Hos Rehabiler specialindretning har vi mere end 30 års erfaring i at sælge busser
og biler med indretning til handicappede. Vores målsætning er:
AT ARBEJDE I LØSNINGER MED DEN BEDSTE LOKALE SERVICE
Vi fortsætter udviklingen af det gode koncept. Et koncept, hvor vi er komplette.
Vi tror på, at den største tryghed opnås ved, at du som bilist kan få alt det, du har
brug for, ét sted.
Hverdagen har store udfordringer for alle – din bil skal ikke være en af dem. Det
hjælper vi dig med, så den forbliver den transportløsning, du har brug for.

REHABILER SPECIALINDRETNING
...er en del af automobil-koncernen Autohuset Vestergaard A/S, og derfor har vi forhandling af hele
11 bilmærker og er selvstændige opbyggere af handicapbiler, institutionsbusser og erhvervsbiler.
Vores salgskonsulenter kører i hele Danmark, og du kan altid få hjælp i en af vores 10 filialer. Vores
to opbygningsfilialer er centralt placerede i henholdsvis Vejle og Odense.
Det betyder, at du med en bevilling kan få det hele hos os: Afprøvningen, bilen/bussen, opbygningen,
forsikringen, tryghedsaftalen, undervognsbehandlingen, lakforseglingen, reservedelene og servicen
– og vi kan tilmed videreformidle hjælp til finansiering af din egenbetaling. Vi ved, hvad vi taler om,
når snakken handler om bilerne og busserne. Det betyder også, at vi kan give dig tilbud på den nye
bil, men også en god pris på den, du måske skal have solgt.
Du har i os en samarbejdspartner, der kan give dig råd og vejledning i forhold til specialindretning
og lovgivning, samt på bilerne/busserne. Hvad kan de, hvor langt kører de, hvor får jeg den bedste
forsikring, og hvad indeholder en tryghedsaftale?
NYHEDER
Vi har nu konsulenter i Jylland, på Fyn og på Sjælland. Det gør os landsdækkende, og vi er stolte af
at være vokset med hjælp fra vores trofaste kunder.
Vi tilbyder fortsat, som de eneste, at videreformidle finansiering af din egenbetaling.
Vi er autoriserede forhandlere af:
Fiat – Ford – Renault – Volvo – Kia – Dacia – Peugeot – SEAT – Mazda – Alfa Romeo – Nissan
Og vi leverer selvfølgelig alle andre mærker.
Vi udvikler hele tiden nye løsninger til indretning af din bil og bus sammen med teknikere og
ingeniører – og undersøger udlandet for løsninger, der både er prisrigtige og af høj kvalitet.

Kom forbi og få en snak, så sætter vi kaffen over.
Med venlig hilsen
Kim Søndergaard
Filialchef
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Din professionelle rådgiver
til indretning og opbygning af
handicapbiler
Alle har ret til at være mobile uanset handicap. Har du brug for en handicapbil eller specialbil,
er vi hos Rehabiler specialindretning klar til at hjælpe dig. Vi hjælper dig gennem hele
processen og lytter til dine behov, så du får den bil, der passer bedst til dig. Det gælder både
i forhold til valg af bilmodel og til de særlige løsninger, du har brug for.

På vores hjemmeside rehabiler.dk kan du læse meget mere om, hvad vi kan
tilbyde af innovative løsninger. Scan QR-koden, og kom direkte ind på siden.

Husk:

Du kan
frit vælge
opbygger

VEJEN TIL DIN NYE
HANDICAPBIL/BUS
Når du skal have den rigtige handicapbil eller bus, skal du igennem en række trin.
Hvis du har varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du søge kommunen
om støtte til en bil/bus.
Din kommune vurderer, om dit handicap er af en så væsentlig grad, at du er afhængig
af en bil for at:
 Opnå eller fastholde et arbejde
 Gennemføre en uddannelse
 Deltage i daglige aktiviteter
Din ansøgning vurderes ud fra en helhedsvurdering af dit helbred, dine sociale forhold
og din evne til at færdes, fx din gangdistance. Dine økonomiske forhold har ikke
betydning for, om du kan få støtte til køb af en bil eller en bus, men dine økonomiske
forhold har betydning for, hvor stor en del af lånet, du skal tilbagebetale. Støtten er
skattefri. Du kan frit vælge, hvor du bruger din bevilling, så længe kommunen har
godkendt dit valg af bil/bus. Når du får en bevilling, købes og indrettes bilen i tæt
samarbejde mellem dig, Rehabiler specialindretning og din kommune.

Ved spørgsmål om støtte til bil kan du finde mere information på:
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www.dukh.dk

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet

www.handicap.dk

Danske Handicaporganisationer – parkeringsskilte og pjecen Kend Spillereglerne

www.handicappedebilister.dk

Handicappede Bilister

www.ptu.dk

UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen

www.rehabiler.dk

Vores opdaterede prislister med personbiler og biler med automatgear

www.retsinformation.dk

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

www.socialstyrelsen.dk

Socialstyrelsen

Rehabiler specialindretning er for mig god service, knowhow,
hjælpsomhed og innovation. Jeg rider på højt niveau og kører med
hestetrailer, så det var vigtigt for mig, at jeg kunne komme ud af bilen
med kørestolen fra siden og ikke bag i bilen, som normalt – og stadig
holde på en almindelig parkeringsplads. Rehabiler var gode til at lytte
til mine behov, og de fandt hurtigt frem til en løsning, som er optimal
for mig. Desuden fik jeg installeret en bænk i bilen i stedet for to sæder,
så jeg kan lægge mig ned under stævner. At handle bil ved Rehabiler
specialindretning har været meget problemfrit.
Stinna Tange Kastrup,
dressurrytter og EM-guldvinder samt 2 x bronzevinder til PL i Rio i 2016
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EASY Access
Fleksibel løsning til kørestolsbrugere
Med EASY Access får du nem, hurtig og sikker adgang via bilens bagende, hvor en rampe foldes ned,
og du let kan køre ind med din kørestol. De forreste bespændinger fastgøres, inden kørestolsbrugeren
kommer ind i bilen, og de bagerste fastgøres udefra til sidst, så du undgår skæve vrid eller løft.

FORDELE VED
EASY Access:

 Dyre og tunge arbejdsløsninger kan undgås
 Stor fleksibilitet i forhold til siddepladser
 Rummelig og let tilgængelig for kørestolsbrugeren og
hjælperen
 Nem bespænding, med tilstrækkelig selelængde til at
fastgøre kørestolen, før den kører om bord i bilen
 Billigere i forsikring og brændstof end nedstolede busser
 Let at holde – gulv og rampe er vaskbare

Vi er simpelthen så glade for vores Peugeot Partner med EASY Access og indretningen
af den. Bent kan komme ind med kørestolen, så vi kan køre hen, hvor vi har lyst, og
jeg sidder virkelig godt bag rattet med godt overblik. Vi er førstegangskøbere af en
handicapbil og har fået så meget hjælp og rådgivning. De er så søde og hjælpsomme
hos Rehabiler og kom og besøgte os ad flere omgange, hvor de var gode til at forklare
og lytte til vores behov. Vi var i trygge hænder fra dag ét.
Inge Lindvig, gift med Bent, som er kørestolsbruger
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Bilvarmer fra Eberspächer: www.eberspaecher.dk

KJØLLER
VARME - KØL - KØKKEN - STRØM
BIL - BÅD
www.kjoeller.com

MAKSIMAL VINTERKOMFORT MED EN BILVARMER.
Med en bilvarmer kommer du altid ind i en varm bil med is- og dugfrier ruder.
Du og dine passagerer kan sætte jer ind i en opvarmet og behagelig
kabine/varerum.
Betjenes via en timer, fjernbetjening eller telefonbetjening.

A WORLD OF COMFORT
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ERGOTERAPEUT,
der sætter sig
ind i dine behov
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Det kan være svært at vide, hvordan man bedst dækker sine behov. Ligesom det kan være svært for
nogle at vide, hvilke behov de skal have dækket.
For at kunne få den helt rigtige rådgivning om bl.a. indretning, specialudstyr og biltype anbefaler vi en
snak med vores dygtige ergoterapeut, Dorte Falkenberg, som har mange års erfaring i branchen. Det er
også Dorte, der gennemfører tests for kommunen ift. kørekortskrav, udarbejder rapporter til jobcentre
og er konsulent på specialsæder.

Jeg har siddet i kørestol i 21 år og har haft handicapbiler lige så længe. At være
mobil er en rigtig stor del af min identitet, og jeg kunne ikke undvære min bil. Efter en
hjerneblødning og indlæggelse i seks uger skulle jeg testes for at få lov til at køre –
noget, jeg var ret nervøs for. Men nervøsiteten gik hurtigt over, da jeg mødte Dorte. Hun
var så god til at forklare mig om testen, og jeg følte mig rigtig godt tilpas. Hun hjalp mig
gennem hele processen og ordnede alt, der skulle ordnes, så jeg i dag igen kan køre bil.

Lotte Brandt, kørestolsbruger i 21 år og har haft tre handicapbiler
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ER DU TRÆT AF
VÆRKSTEDSREGNINGER OG
UFORUDSETE UDGIFTER?
Med en tryghedsaftale får du tryghed, sikkerhed og
køreglæde for alle pengene.

En ukendt faktor ved at eje en bil er de uforudsete udgifter, der kan hobe sig op og tage pusten fra én. Vi anbefaler
derfor, at du får en tryghedsaftale, hvor du med en fast lav ydelse hver måned er sikret fuld service med originale
reservedele og uddannede serviceteknikere, samt gratis vejhjælp, gratis Top-Up-olie og sprinklervæske mellem
serviceeftersynene. Det eneste, du skal gøre, er at komme ind forbi vores værksted, så klarer vi resten, mens
du nyder en kop kaffe i vores venterum.

SIKKER BETALING

DET BETALER SIG...

Når du opretter en tryghedsaftale hos os, tilmelder vi den automatisk til PBS, så det månedlige
beløb bliver trukket direkte på din konto – trygt,
nemt og problemfrit. Du får altså ikke tilsendt
regninger og skal tænke på, om du nu har husket
at betale – det sker helt automatisk for dig.

Med tryghedsaftalen sikrer du samtidigt, at din bil
bliver vedligeholdt efter bilproducentens forskrifter i hele aftalens løbetid. Dette giver bilen en
højere gensalgsværdi, hvis du ønsker at sælge
den på et senere tidspunkt.

Med en tryghedsaftale får du:
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• Budgetsikkerhed
• Ingen uforudsete udgifter
• Gratis udskiftning af pærer og viskerblade
• Gratis opfyldning af sprinklervæske og motorolie
• Gennemsnitligt 15 % besparelse
• Gratis mobilitetsgaranti, vejhjælp ved driftsstop og bugsering ved skade/ulykke

Læs mere om vores tryghedsaftale på vores hjemmeside.
Scan QR-koden, og kom direkte til siden.

Som de eneste i Danmark udfører Rehabiler
specialindretning gratis lovpligtigt lifteftersyn.
Det gælder uanset:

 Bilmærke
 Liftmærke
 Forhandler

- Vi gi’r dig et frisk pust
Vestergade 16 · 7140 Stouby · Tlf. 7587 2467

www.jps-ren.dk
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Læs mere om Rehabiler specialindretning på
vores hjemmeside www.rehabiler.dk

Ole Kæmpe
Konsulent

Dorte Falkenberg
Ergoterapeut og handicapkonsulent

T. +45 51 44 50 54
ole.kaempe@rehabiler.dk

T. +45 21 38 97 47
dorte.falkenberg@rehabiler.dk

Robert Nielsen
Konsulent

Ronnie Boel Dalegaard
Lager og værkfører

T. +45 20 55 88 20
robert.nielsen@rehabiler.dk

T. +45 40 18 95 94
ronnie@rehabiler.dk

Kim Søndergaard
Filialchef

Jesper Sørensen
Chef for teknisk opbygning

T. +45 40 16 07 01
kim.soendergaard@rehabiler.dk

T. +45 30 18 00 99
jesper.sorensen@rehabiler.dk

• 12988 • www.jsdanmark.dk

Scan QR-koden, og kom direkte til siden.

