GRATTIS!
Din Citroën är
försäkrad redan
från start.

DU FÅR VÅR EXTRALADDADE
FÖRSÄKRING I TVÅ VECKOR!
Bara det bästa är gott nog för din Citroën. Hos oss
får du den enda äkta märkesförsäkringen, noga
utvald av din återförsäljare. Redan när du rullar ut
från bilhallen är din bil skyddad av vår extraladdade
Citroën Försäkring.

UNIK FÖRSÄKRING TILL EN UNIK BIL!
Din bil behåller sitt värde
Om din nya bil totalförstörs eller blir stulen står vi för en ny bil hos
en utvald Citroën-återförsäljare. Om din bil är äldre än 1 år, eller har
gått längre än 2 000 mil, ersätter vi dig med bilens marknadsvärde
plus 25 procent.

Förlängt skydd om motorn börjar hacka
Du får ersättning för skador på motor, elektronik och växellåda ända
upp till 15 000 mil, när din bil inte är äldre än 8 år.

Sänkt självrisk på allt som vagnskadegarantin ersätter
Vagnskadegarantin ersätter dig om du t.ex. kör ner i diket och skadar
plåten. För alla skador som Vagnskadegarantin täcker sänker vi din
självrisk med 3 000 kr.

3 000 kr lägre självrisk och ingen självrisk vid bärgning
Med Självriskrabatt sänks din självrisk för Vagnskada eller Vagnskadegaranti med 3 000 kr, om du råkar ut för skadegörelse, godkänd
parkeringsskada eller viltolycka. Självriskrabatten gör också att din självrisk
blir 0 kr om din privatägda bil behöver bärgas.

Drulleförsäkring
Tryggt om du till exempel tappar bilnycklarna eller tankar fel bränsle.

Hyrbil om din egen bil inte rullar
Om din bil blir stulen eller står på verkstaden betalar vi 75 procent av
kostnaden för hyrbil i upp till 65 dagar.

Reparation på noga utvalda verkstäder
Din Citroën repareras på auktoriserade verkstäder – allt för att din
Citroën ska behåller sin höga kvalitet.

20 %

RABATT FÖRSTA
ÅRET

DIN BIL ÄR VÄRD EN ÄKTA
CITROËN FÖRSÄKRING
De första två veckorna bjuder din Citroën-återförsäljare
på försäkringen. Därefter får du erbjudande om
fortsatt försäkring i ett år med 20 procent rabatt.
Håll utkik! Inom två veckor kommer ditt
erbjudande hem i brevlådan.

FÖRSÄKRINGSBEVIS

REGISTRERINGSNUMMER

GRATTIS TILL DIN NYA CITROËN!
Vi ser till att den är försäkrad från start.
Så fort du har satt dig i din nya Citroën kan du känna dig
trygg med att du har en fullmatad försäkring.
De två första veckorna bjuder din Citroën-återförsäljare på
försäkringen. Därefter får du erbjudande om fortsatt försäkring
i ett år med 20 procent rabatt.
Citroën Försäkring är en extraladdad märkesförsäkring, noga
utvald för din Citroën.

Kund- och skadeservice 0771-111 703 • trygghansa.se/citroen

ENDA ÄKTA
MÄRKESFÖRSÄKRINGEN.
NOGA UTVALD AV DIN
CITROËN-ÅTERFÖRSÄLJARE.

20 %

RABATT PÅ DIN
CITROËN FÖRSÄKRING
Håll utkik i brevlådan efter vårt erbjudande.
Tacka ja, så är din nya Citroën tryggt försäkrad
även framöver!

Vi finns till hands för dig
Kontakta oss på 0771-111 703 om du vill veta mer.
Vi har öppet 7–21 alla dagar.
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Eller besök oss gärna på trygghansa.se/citroen

