
Prisexempel
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 %).

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

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
Yamaha Sidewinder X-TX* 5 777 4 731 4 731
Yamaha SRViper X-TX 4 878 4 185 4 185
Yamaha SRViper S-TX 3 659 2 966 2 487
Yamaha Apex X-TX 4 878 4 185 4 185
Yamaha Phazer X-TX  2 842 2 304 1 932

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
Yamaha RSVenture TF 2 899 2 350 1 965
Yamaha Venture MP 1 704 1 390 1 162
VP Professional II 2 017 1 635 1 367
VP 540 V 1 102 899 756

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
Yamaha Sidewinder M-TX* 5 777 4 731 4 731
Yamaha SRViper M-TX 4 878 4 185 4 185

Ägarens ålder 25 år 35 år 50 år
Yamaha Sidewinder B-TX* 5 777 4 731 4 731

 Självrisk

Trafikskada 1 000 kr

Brand 1 000 kr

Vindruta 500 kr

Lyktglas 500 kr

Maskin* 30 %, lägst 1 500 kr

Rättsskydd 20 %

Stöld** 2 500 kr/5 000 kr/10 000 kr 

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

Generös omfattning

Unika fördelar
Utöver ett av marknadens bredaste grundskydd 
ger märkesförsäkringen dig unika fördelar:

• Maskinförsäkring för skotrar som   
 är upp till fem år gamla och körda   
 högst 1 500 mil 

• Nyvärdesersättning vid totalskada   
 första året

• 10 % rabatt om du är medlem   
 i en skoterklubb

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

* Maskinförsäkringen gäller för snöskoter som är högst fem år gammal räknat  
 från snöskoterns första registreringsdag och som körts högst 1 500 mil.
** Självrisken kan variera beroende på modell och personligt val.

  CROSSOVER

  2-UP

  MOUNTAIN

  BACKCOUNTRY

Yamaha Motor Scandinavia har i samarbete med Svedea tagit fram en riktigt bra försäkring 
bara för dig som äger en Yamaha snöskoter. Vårt gemensamma mål är att du ska få ett så 
tryggt och bekymmersfritt Yamaha-ägande som möjligt och snabb hjälp om olyckan skulle 
vara framme. Försäkringen kan du teckna när du köper en ny eller begagnad Yamaha hos   
en Yamaha-återförsäljare. 

Försäkringen för din Yamaha

Unik maskinförsäkring ingår
För snöskotrar som är upp till fem år gamla och 
som gått högst 1 500 mil ersätter vår maskin- 
försäkring skador på motor och kraftöverföring.

Nyvärdesersättning första året
Köper du 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

Du kan för endast 290 kr komplettera 
din försäkring med vårt XL-tillägg. Då 
får du olycksfallsförsäkring, krishante-
ring, extra ersättning för tillbehör och 
utrustning, extra ersättning vid dödsfall 
samt stilleståndsersättning om skotern 
hamnar på verkstad under säsong.
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* Om du lånar ut skotern till någon annan än din maka/make eller sambo gäller  
 vagnskadeförsäkringen med en extra självrisk på 10 000 kronor utöver vald   
 grundsjälvrisk.   



Yamaha 
snöskoterförsäkring

Vad kostar 
försäkringen?

Svedea 
Box 95
840 70 Hammarstrand

Fler Yamaha-försäkringar
Du kan även välja en Yamaha-försäkring för din mc, ATV, båt eller
vattenskoter. Försäkringarna är framtagna i samarbete med Svedea,
utmanaren inom försäkring som vill göra skillnad genom att ge dig
bättre service, enklare försäkring och snabbare skadereglering. 
Bakom Svedea står världens tredje största återförsäkringskoncern,
Hannover Re.

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