
  Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 
  Dansk Skilte Reklame aps. Bank 4865-869565830 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens    
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 

 

Bilreklamer med tekst og budskab 
- efter Deres krav, samt skiltning med CVR-nummer. 

www.danskskiltereklame.dk 
 

Pr. 1. januar 2013 
er det blevet et krav at alle varebiler skal mærkes med CVR-nummer. 

 

 

Lovgrundlaget beror på lov om registrering af køretøjer § 7, stk. 7 og 8. 
 

Vare- og lastbiler med en tilladt totalvægt på ikke over 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervs-
mæssig brug, oplyses CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af køretøjet virksomhedens navn). 
Er der en registreret bruger af køretøjet, oplyses i stedet denne virksomheds CVR-nummer og navn. 
I stedet for virksomhedens navn efter 1. eller 2. pkt., kan anføres virksomhedens logo, hvis dette logo 
entydigt identificerer virksomheden. 
 
1) Teksten skal være synlig og letlæselig. 
2) Skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet. 
3) Skal stå på venstre og højre side af køretøjet med mindst 3,3 cm. høje bogstaver og tal. 
4) Må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på køretøjet, og 
5) kan trykkes på selvklæbende plastfolie, som fastgøres på køretøjet. 
 
 

 

Dess.: 2341001130-2 
Digitale CVR numre. 
- 8 cifre. 
- 3,3 cm.. 
- Selvklæbende tekst med logo 
- 8 cifre 
- 3,3 x 29 cm.. 
 
- det er forbundet med bødestraf at undlade dette.

Kan bestilles i vor www.web-butik.info 
- som standardløsning i flere farver 

- eller via e-mail efter opgave og tilbud. 

Kontakt os eller se mere om emnet på vor hjemmeside: 
www.danskskiltereklame.dk 



  Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 
  Dansk Skilte Reklame aps. Bank 4865-869565830 
  Korsvang Centret 9 - 10 - DK 5610 Assens    
  Telefon +45 64713608* Telefax +45 64713608 

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr, 
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave. 

Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud. 
 

info@danskerhvervsbeklaedning.dk www.web-butik.info www.danskerhvervsbeklaedning.dk 
 

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?  

 

 

Muligheder og løsninger. 

           
 
 
 

 
 
  

 

 
 
  

  

 

         Dess.: 2341001132-2 

Dess.: 2341001133-2 
DekoSelv -12 digitale bogstaver 
- 12 digitale bogstaver. 
- 43 x 8 cm.. 
- Fås i sort, sølv og hvid. 
- Leveres med montagevejledning. Dess.: 2341001130-2 

Digitale CVR numre. 
- 8 cifre. 
- 3,3 cm.. 
- Selvklæbende tekst med logo 
- 8 cifre 
- 3,3 x 29 cm.. 

 

Dess.: 2341001132-2 
DekoSelv - Digitale bogstaver, TLF og CVR. 
- 15 digitale bogstaver plus CVR og Tlf-nr.. 
- 54 x 17 cm.. 
- Fås i sort, sølv og hvid. 
- Leveres med montagevejledning. 

 
Dess.: 2341001131-2S 

 
Monter selv 

- eller lad os være behjælpelige. 
 

Kontakt os på telefon 30 44 08 46 


