
Husbilssemestern blev en dyr resa för Henrik och Cloé
Henrik är från Helsingborg och träffade Cloé 
på en resa till Nice. Idag bor Cloé med Henrik 
i Helsingborg. Våren 2021 köpte de sin första 
husbil. Cloé ville gärna visa Henrik mer av 
sitt Frankrike. På midsommardagen bar det 
iväg genom Danmark och via Tyskland ner till 
gränsövergången i Mulhouse in i Frankrike. 
En bit in i Frankrike händer det...

     ”Vi hann knappt två timmar in i Frankrike 
innan vi blev stoppade av Polis, strax före Dijon, 
berättar Henrik. ”Det var ju tur att Cloé var med, 
jag kan ju inte mycket franska och poliserna 
smattrade på bra, fortsätter Henrik.” ”Det visa-
de sig att vi skulle haft dekaler på husbilen som 
markerar döda vinkeln. Tydligen en ny lag från 
årsskiftet 2020/2021. Hade ingen aning om det. 
€750 var ju ingen rolig start på semestern. Det 
gjorde att vi fick gå ner från fyra, till tre veck-
ors semester för att ha råd”, avslutar Henrik.

Dekaler för ”döda vinkeln”
Frankrike införde vid årsskiftet 2021 krav på att 
fordon över 3,5 ton ska vara försedda med deka-
ler som varnar medtrafikanter för fordonets döda 
vinkel. Att bryta mot regelverket kan kosta så 
mycket som upp till € 750 i böter. 

Det innebär så klart att färd som går till, eller via 
Frankrike påverkas. Alla husbilar över 3,5 t skall 
alltså vara försedda med tre varningsdekaler som 
skall placeras enligt gällande lag.

Angles Morts; På- och avtagbara dekaler för husbilar!
För dig som inte vill köra omkring med varningsdekaler permanent på 
din husbil har vi tagit fram en speciallösning som bygger på nanotekno-
logi. Dekalerna är på- och avtagbara och kan användas om och om igen. 
Dekalerna är speciellt framtagna för husbilar då man snabbt och lätt vill 
kunna ta bort dekalerna då man lämnat Frankrike. Dekalerna fäster på 
såväl plåt, plast som aluminium. Måtten på dekalerna är 170 X 250 mm. 
och uppfyller därmed regelverket. De är 0,25 mm tjocka och köps i en 
förpackning om 3 tillsammans med placeringsanvisning.

Pris (3 dekaler) 359:-
ord. pris 429:- inkl. appliceringsanvisning

Köp dekalerna på Hymer Center!
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Eller beställ här: www.teamreager.se


