Låt oss presentera Kawasaki märkesförsäkring

Flera fördelar

Prisexempel

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

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

Gäller från 2015-01-01 och avser pris per år.

• Snabbare ersättning vid stöld

Maskinens storlek och motorcykelns ålder är det
som påverkar priset på försäkringen. Så enkelt
är det.

Upp till 120 000 kr i ersättning
Högsta ersättningsbelopp för din MX/enduro är
100 000 kr. Utöver detta ersätter försäkringen
även verktyg upp till 20 000 kr.

Låskrav och förvaring
Din motorcykel och dina verktyg ska alltid förvaras i låst utrymme när de inte används. Under
transport, tävling och träning räcker att motorcykeln och verktygen förvaras i låst utrymme
nattetid.

till 20 000 kr

Generös omfattning,
låga självrisker

KX65, KX85, KLX110

1 350		

1 100

KX250F, KX450F, KLX450R

1 950		

1 600

ENDURO
Modell
KX250F, KX450F, KLX450R

MC 0—1 år		MC 2 år >
2 350		

2 000

Självrisk

Trafik (endast Enduro)

1 000 kr

Brand

1 000 kr

Rättsskydd

MC 0—1 år		MC 2 år >

20 %, lägst 1 500 kr

Stöld

2 000 kr

Skadegörelse

2 500 kr

Transportskada

2 500 kr

Annan yttre olyckshändelse

2 500 kr

Verktyg

2 000 kr

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

Vi reserverar oss för eventuella fel och förändringar.

Enkel prissättning

• Dina verktyg är försäkrade upp 		

MX
Modell

Vad kostar
försäkringen?

Fler Kawasaki-försäkringar
Du kan även välja en Kawasaki-försäkring för din landsvägsmotorcykel och
ATV. 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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