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

Ett riktigt bra skydd
Märkesförsäkringen ger ett av marknadens bredaste skydd 
för din Spyder roadster. Du får bland annat bärgning och 
räddningsassistans helt utan självrisk samt maskinförsäkring 
om din Spyder är högst sex år gammal och körd max 6 000 
mil. Är du medlem i Y-Wheelers eller SMC får du dessutom 

10 % rabatt på försäkringen. 

Extra trygghet första åren
För dig som köper en helt ny Spyder roadster ger vår 
försäkring extra bra skydd. Nyvärdesersättning innebär att 
du vid en eventuell totalskada inom de första två åren får en 
ny Spyder roadster utan värdeminskning.

Modeller som omfattas
Försäkringen kan tecknas för Spyder RT, Spyder RS, Spyder 
ST och Spyder F3.

Några av fördelarna
Utöver ett av marknadens bredaste grundskydd
ger märkesförsäkringen dig flera fördelar:

• Bärgning och räddningsassistans   
 helt utan självrisk

• 10 % rabatt om du är medlem i  
 Y-Wheelers eller SMC

• Maskinförsäkring ingår om din   
 Can-Am Spyder roadster är högst   
 sex år gammal och körd max    
 6 000 mil

• Snabb och smidig skadereglering

 Generösa villkor.  
Låga självrisker.

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. 

* Om din mc är utrustad med ABS så får du 1 000 kr lägre  vagnskadesjälvrisk.
** Utrustning och tillbehör ingår upp till 80 000 kr.

 Självrisk

Trafikskada 1 000 kr

Brand 1 000 kr

Glas 500 kr

Maskinskada 1 000 kr

Rättsskydd 20 % av kostnaderna, lägst 1 500 kr

Stöld 2 000 kr

Vagnskada* Valbar 2 500 kr/5 000 kr/8 000 kr

Assistans och räddning 0 kr

Förlängd hyrbilsersättning 0 kr

Utökad ersättning för utrustning** 0 kr

Krishantering 0 kr

Extra ersättning vid olycksfall 0 kr

Extra ersättning vid dödsfall 0 kr

Försäkringen för din 
Can-Am Spyder roadster
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Påverka ditt pris
Ju mer aktsam förare desto lägre pris. Så enkelt är 
det. Du skapar själv din aktsamhetsprofil genom att 
ange vem som kör mc:n, vilken skyddsutrustning som 
används och hur mc:n nattförvaras. 

 

Assistanshjälp dygnet runt

I märkesförsäkringen ingår alltid räddning och  
bärgningsassistans helt utan självrisk om du råkar 
ut för något som gör att motorcykeln inte kan köras 
vidare. Genom vår SOS-service får du dygnet runt 
hjälp på plats samt bärgning till närmaste verkstad 
om felet inte kan åtgärdas direkt. Dessutom ingår 
hyrbil i 21 dagar om problemet uppstår under en 
semesterresa.



Can-Am Spyder 
roadsterförsäkringSvedea 

Box 3489
103 69 Stockholm

Bolaget som gör skillnad
Svedea säljer försäkringar med idén att det är bättre att vara riktigt bra på 
några saker än halvbra på många. Med expertkunskap inom mc, snöskoter, ATV, 
bil, båt, hund, katt och företag utvecklar man konkurrenskraftiga produkter
och gör försäkring enklare. Bakom Svedea står världens tredje största
återförsäkringskoncern, Hannover Re.

svedea.se
0771-160 190
info@svedea.se

2
0

16

Vad ingår i
försäkringen?


