Grattis!

Varsågod!
Två veckors
försäkring ingår
i bilköpet!

Din bil är försäkrad
redan från start

Håll utkik i brevlådan efter ditt förmånliga erbjudande.
Tacka ja, så ser vi till att din bil är fortsatt tryggt försäkrad!

Vi finns tillhands för dig
Ring oss på 0771-111 661 om du vill veta mer om
TryggaMil Försäkring. Vi har öppet 7–21 alla dagar.
Eller besök trygghansa.se/tryggamil.

Extrautrustad
bilförsäkring
via din
bilhandlare

TryggaMil Försäkring är ett samarbete mellan din bilhandlare
och Trygg-Hansa.

P02023 1601

Öppna och läs mer!

Med Självriskrabatt sänks din självrisk med upp till 3 000
kronor om du får en godkänd parkeringsskada, råkar ut för
skadegörelse eller krockar med ett djur. Dessutom slipper du
självrisken helt vid bärgning av din privatägda bil.

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 för hyrbil.

Reparation på noga utvalda verkstäder
Om något händer ser vi till att din bil repareras på en utvald
verkstad som garanterar högsta kvalitet – allt för att säkra
andrahandsvärdet på din bil.

Din bil är värd en
extrautrustad försäkring
De första två veckorna bjuder din bilhandlare på försäkringen.
Därefter får du en förmånlig rabatt när du tecknar försäkringen för ett år.
Inom två veckor kommer ditt erbjudande hem i brevlådan.

TryggaMil Försäkring erbjuds exklusivt via din bilhandlare.

Lägre självrisk

De två första veckorna bjuder din bilhandlare på försäkringen. Därefter får du en
förmånlig rabatt när du tecknar försäkringen för ett år.

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.

Så fort du satt dig bakom ratten i din nya bil kan du känna dig trygg
med att ha en heltäckande försäkring.

Förlängt skydd om motorn börjar hacka

20%

rabatt första
året

Den är försäkrad redan från början.

Om din nya bil totalförstörs eller blir stulen står vi för en ny bil
hos en utvald bilhandlare. Gäller upp till 2 000 körda mil, när din
bil inte är äldre än 1 år, och om skadan regleras av oss. Är din bil
äldre än 1 år står vi för bilens marknadsvärde plus 25 procent.

Grattis till din nyinköpta bil!

Din bil behåller sitt värde

R E G I ST R E R I N G S N U M M E R

Här är några av de smarta
fördelarna:

Ditt personliga försäkringsbevis
får du med din nya bil!

Redan när du rullar ut från bilhallen är din bil skyddad med
TryggaMil Försäkring – en extrautrustad försäkring som vi
erbjuder i samarbete med utvalda bilhandlare. Som kund hos
oss kan du känna dig säker på att vi finns tillhands om något
händer och att du får ett förstklassigt försäkringsskydd.

Försäkringsbevis – TryggaMil

Vi bjuder på bilförsäkring
i två veckor

