
CARE PAKKEN
- EN DEL AF HANDICARE AUTO DANMARK
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CARE PAKKEN er en fordelspakke, som kommuner med samarbejdsaftaler 
har adgang til. Disse kommuner kaldes CARE medlemmer. 

FORDELSPAKKEN BESTÅR AF:
• Særtilbud
• CARE netværket
• Forlængede garantier
• CARE uddannelse
• Lejebil For yderligere information om CARE PAKKEN og Handicare Comfort, 

kontakt salgschef Martin Ragner på tlf. 4019 8351 eller mail: mara@handicare.dk



HANDICARE AUTO DANMARK
- MAKING EVERYDAY LIFE EASIER

I Handicare Auto kan vi nu tilbyde kommuner at blive en del af CARE PAKKEN.

CARE medlemmer får mulighed for:
• Forlængede garantier

· 8 års garanti på gulv/skinner

• CARE uddannelse
· Kursus tilbydes 2 gange om året (1 dags varighed, inkl. forplejning) med introduktion til 

og undervisning i relevante emner

• CARE netværket
· CARE netværket er et sparringsforum, hvor der bl.a. er mulighed for stille spørgsmål 

om sagsafgørelser med mere. Alle spørgsmål besvares fortroligt af vores juridske 
konsulent, Pauli Bording, der har 30 års erfaring med sagsbehandling af biler
på handicapområdet

· Har du spørgsmål om f.eks. indretning så send en email til: pbo@handimobil.dk Alle 
spørgsmål besvares indenfor 48 timer.

• Mulighed for lejebil
· Fordelagtige aftaler om lejebil, hvis en borger mangler en bil i en kortere periode

• Handicare Comfort
· Handicare Auto har indgået samarbejde med virksomheden Mindshield, som er 

specialister i mentaltræning, tryghed og sikkerhed (tillæg til CARE PAKKEN)

For yderligere information om CARE PAKKEN og Handicare Comfort,  
kontakt salgschef Martin Ragner på tlf. 4019 8351 eller mail: mra@handimobil.dk



Integritet 
Vi holder, hvad vi lover og står for høj standard og god service

Engagement
Vi træffer og gennemfører beslutninger, som bidrager til, at vi når de fælles mål

Respekt
Vi lever op til vores kerneværdier over for kunder, forretningspartnere og kollegaer

Forandringsparathed
Vi er altid åbne over for nye udfordringer, løsninger, metoder og muligheder 

Passion 
Vi fremmer en engageret samfundsånd og skaber et positivt arbejdsmiljø

Handicare
ARBEJDER EFTER VÆRDIERNE:




