
Yamaha Motor Scandinavia har i samarbete med Svedea tagit fram en riktigt bra försäkring 
bara för dig som äger en Yamaha fyrhjuling. 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. 

Låt oss presentera Yamaha ATV-försäkring

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 och smidig    
skadehantering
Förutom en skadeavdelning som mer än gärna 
svarar på dina frågor har vi också direktkontakt 
med verkstäder över hela landet, så skulle olyckan 
vara framme kan vi hjälpa dig snabbt och utan 
krångel.

Få ersättning för verkstadstid
Du kan få 100 kr/dygn i stilleståndsersättning  
om din ATV står på verkstad på grund av en  
ersättningsbar brand-, stöld- eller vagnskada.  
Du kan få ersättning i upp till 25 dagar. För att du 
ska kunna få stilleståndsersättning måste repara-
tionen ske på en auktoriserad Yamaha-verkstad.

 Självrisk

Trafik 1 000 kr

Brand 1 000 kr       

Rättsskydd 20 %

Stöld 5 000 kr

Vagnskada 5 000 kr

Omfattande skydd.
Låga självrisker. 

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

• Stilleståndsersättning vid    
 försäkringsskada

• Personlig service och direktkontakt  
 med serviceverkstäder runt om i   
 landet

• Ersättning för tillbehör och    
 utrustning

Modell Övriga landet Storstad  
Grizzly 350 1 780 2 225
Grizzly 450 1 920 2 400 
Grizzly 550 1 920  2 400
Grizzly 700 2 106 2 633 
Viking/Rhino 2 528 3 160 
  

  FORDONSÅLDER 0–4 ÅR*

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.

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

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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Vad kostar 
försäkringen?

Yamaha 
ATV-försäkringSvedea 

Box 3489
103 69 Stockholm

Fler Yamaha-försäkringar
Du kan även välja en Yamaha-försäkring för din snöskoter, motorcykel, 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

2
0

15


