
Outlander/Outlander T3 Övriga landet  Storstad
450 2 133  2 666
500 2 133  2 666
650 2 341  2 926 
1000 2 625  3 281  
6X6 1000 2 625  3 281

Commander
 3 150  3 938

  FORDONSÅLDER 0–4 ÅR* 

Bredaste skyddet med    
Helförsäkring XL
En av marknadens bredaste ATV-försäkringar får 
du om du kompletterar helförsäkringen med vårt 
XL-tillägg. För endast 490 kr försäkrar du dig mot 
skador på tillbehör och utrustning upp till 120 000 kr.

Snabb ersättning vid stöld
Vi vet att du inte vill vara utan din ATV länge och 
därför får du ersättning redan efter 15 dagar om den 
blir stulen. Tiden räknas från den dag vi fått in din 
skadeanmälan och polisanmälan. 

Modeller som omfattas
Försäkringen kan tecknas för ATV som är registrerad 
som terrängfordon eller traktor. För modellerna  
Renegade 1000 X XC och Maverick 1000 X RS  
erbjuder vi endast trafikförsäkring.

© 2015 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Med ensamrätt. 
®, ™ och BRP-logotypen är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. 

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

Låt oss presentera Can-Am ATV-försäkring

Prisexempel
Gäller från 2015-01-01 och avser pris per år för 
helförsäkring av en ny ATV.

 Självrisk

Trafikskada 1 000 kr

Brand 1 000 kr

Rättsskydd 20 %

Stöld 5000 kr

Vagnskada 5000 kr

Generös omfattning, 
låga självrisker 

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

• Snabbare ersättning vid stöld

• Rabatt om din ATV är märkt med   
 Securmark eller utrustad med red-  
 Knows spårsändare

• Ersättning för tillbehör och    
 utrustning

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

Du kan för endast 490 kr komplettera 
din ATV-försäkring med vårt XL-tillägg. 
Då får du upp till 120 000 kr i ersättning 
för ATV:ns tillbehör och utrustning.

STORSTAD Centrala delar av Stockholm, Göteborg, Malmö

* Är din ATV äldre än 4 år, prata med din  återförsäljare    
 eller kontakta Svedea för prisuppgift. 
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Can-Am 
ATV-försäkring

Vad kostar 
försäkringen?

Svedea 
Box 95
840 70 Hammarstrand

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 ATV, snöskoter,  
mc, begagnad bil, båt 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
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