
Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
SKI-DOO MX Z 850 E-TEC* 5 777 4 731 4 731
SKI-DOO MX Z 600 E-TEC 4 066 3 296 2 764

Gäller från och med 2016-10-01 och avser pris per år 
för helförsäkring med hög självrisk och förare som 
använder ryggskydd. Priset är inklusive rabatt för 
medlemskap i skoterklubb (10 %).

  TRAIL 

  MOUNTAIN 

  CROSSOVER 

  SPORT UTILITY  

  SPORT UTILITY  

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
SKI-DOO FREERIDE 800R E-TEC* 5 777 4 731 4 731
SKI-DOO SUMMIT 850R E-TEC* 5 777 4 731 4 731
SKI-DOO SUMMIT 600 E-TEC 4 066 3 296 2 764

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
SKI-DOO RENEGADE   5777 4 731 4 731
800R E-TEC*

SKI-DOO RENEGADE 600 E-TEC 4 066 3 296 2 764
SKI-DOO RENEGADE 4066 3 296 2 764
1200 4-TEC

SKI-DOO RENEGADE 900 ACE 3 158 2 560 2 146
SKI-DOO RENEGADE 600 ACE 1 855 1 514 1 269

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
SKI-DOO EXPEDITION  4 066 3 296 2 764
EXTREME 800R E-TEC

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
SKI-DOO EXPEDITION 900 ACE 2 241 1 817 1 519
SKI-DOO SKANDIC WT 900 ACE 2 241 1 817 1 519
SKI-DOO GRAND TOURING 1 893 1 544 1 291
SPORT 600 ACE

SKI-DOO TUNDRA 600 ACE 1 559 1 271 1 063
SKI-DOO SCANDIC WT 550F 1 559 1 271 1 063

 Självrisk

Trafik 1 000 kr

Brand 1 000 kr

Vindruta 500 kr

Lyktglas 500 kr

Maskin* 30 %, dock lägst 1 000 kr

Rättsskydd 20 %

Stöld** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr

Vagnskada** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr

Stilleståndsersättning 0 kr

Extra utrustning 0 kr

Krishantering 0 kr

Extra ersättning vid olycksfall 0 kr

Extra ersättning vid dödsfall 0 kr

* Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst fem år gammal  
 räknat från snöskoterns första registreringsdag och som körts högst  
 1 000 mil. Försäkringen upphör så snart någon av gränserna passerats.

**  Självrisken kan variera beroende på modell och personligt val.

Flera fördelar för dig
Utöver ett av marknadens bredaste grundskydd
ger märkesförsäkringen dig flera fördelar:

• 10 % rabatt om du är medlem  
 i en skoterklubb 

• Ersättning för utrustning och  
 tillbehör upp till 50 000 kr  

• 100 kr/dag i ersättning om din   
 skoter står på verkstad i samband   
 med en försäkringsskada under   
 säsong (november —april)

• Utökad ersättning för personskada 

På svedea.se kan du ta del av de 
fullständiga villkoren.

© 2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. 
®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. 

Prisexempel

BRP Sweden AB har i samarbete med 
Svedea tagit fram en riktigt bra försäkring 
bara för dig som kör en Ski-Doo snöskoter. 
Försäkringen kan du teckna när du köper 
en ny eller begagnad Ski-Doo snöskoter 
hos en Ski-Doo-återförsäljare. 

Ett riktigt bra skydd
Med Ski-Doo snöskoterförsäkring får du en av marknadens 
bredaste skoterförsäkringar, bland annat ingår maskin-
försäkring under skoterns fem första år. Du kan också få 
ersättning om din skoter står på verkstad i samband med en 
försäkringsskada under skotersäsongen (november–april). 
Men det inte bara din skoter som är skyddad – du får även 
ersättning för utrustning och tillbehör.

Unik maskinförsäkring ingår
För snöskotrar som är upp till fem år gamla och som gått 
högst 1 000 mil ersätter vår maskinförsäkring skador på 
motor och kraftöverföring.

Nyvärdesersättning första året
För dig som köper en helt ny snöskoter ger vår försäkring 
extra skydd. Nyvärdesersättning innebär att du vid en  
eventuell totalskada första året får en helt ny snöskoter 
utan värdeminskning.

Påverka ditt pris
En nyhet är att du nu kan sänka priset på  
försäkringen genom att använda ryggskydd när du kör.  
Även ditt val av självrisknivå för stöld och vagnskada 
påverkar priset. Läs mer på svedea.se

* Om du lånar ut den här modellen till någon annan än din maka/make eller sambo  
 gäller vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk på 10 000 kronor utöver vald  
 grundsjälvrisk.  

Försäkringen för din 
Ski-Doo snöskoter

Generös omfattning
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NYHET! Nu kan du betala din försäkring  
månadsvis med e-faktura.



Ski-Doo
snöskoterförsäkringSvedea 

Box 95
840 70 Hammarstrand

Bolaget som gör skillnad
Svedea säljer försäkringar med idén att vara extra kunniga om det man  
försäkrar. För snöskoter, mc, ATV, bil, båt, hund, katt och företag utvecklar  
bolaget konkurrenskraftiga försäkringsprodukter och gör livet enklare för 
kunderna. Bakom Svedea står världens tredje största återförsäkringskoncern, 
Hannover Re.

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se   
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Vad kostar 
försäkringen?


