Hvad sker der, hvis dit
STIHL / VIKING produkt bliver
beskadiget?
Skaden skal straks meldes til din husstands- eller fritidshusforsikring. Skaden skal derefter meldes til Arctic, senest seks
måneder efter skaden er indtruffet.
Arctics kundeservice: +45 6 098 80 80.
Erhvervskunder skal melde skaden direkte til Arctic.

KOMPROMISLØS

TRYGHED

nforsikring
Maski

Arctic forsikringsformidlere
Arctic er godkendt som forsikringsformidlere af den svenske
Finansinspektion.

Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål vedrørende STHIL/ VIKING produkter skal
i første omgang rettes til forhandleren. Spørgsmål vedrørende
forsikringen rettes til Arctic på telefonnummer +45 6 098 80 80
eller e-post: cs@arctic.se.

Vi tilbyder 3 måneders
maskinforsikring!
• Dækker selvrisiko og værditab.
• Dækker inde- og udefrakommende skader.
• Gælder bl.a. skader som følge af lynnedslag og tab.
• Supplement til hustands- eller fritidshusforsikring.
• 2 års garanti til privatpersoner.

Tillykke med valget af et kvalitetsprodukt fra STIHL/VIKING!
Vi håber, du bliver tilfreds med dit STIHL/VIKING produkt!
Eftersom vi hos STHIL/VIKING ønsker, at vores kunder skal
være tilfredse og have det godt med deres valg af produkt,
har vi indledt et samarbejde med Arctic forsikringsselskab.
Vi tilbyder således i samarbejde med dem en maskinforsikring
på vores produkter som supplement til garantien.

• 1 års garanti til erhverv.
• Kan forlænges i op til 8 år!

Vilkår
Privatkunder
Maskinforsikringen er et supplement til din husstands- eller
fritidshusforsikring. I tilfælde af skader dækker din husstandseller fritidshusforsikring ikke hele skaden, eftersom den
fratrækker selvrisiko og værdiforringelse. Maskinforsikringen
erstatter også det: Selvrisikoen og værdiforringelsen. Hvis din
husstandsforsikring ikke dækker en eventuel skade, eller hvis
skaden ligger under din selvrisiko, erstatter maskinforsikringen
skaden. Skaden skal dog overstige kr. 300,-.
Erhverv
Tryghedsforsikringen dækker omkostninger, som opstår
som følge af inde- og udefrakommende skader, dog skal
omkostningerne overstige kr. 300,-.
Ejer
Forsikringen gælder den oprindelige køber og/eller ejer af
produktet. Forsikringen kan også overdrages til en anden,
som lovligt har købt produktet.

Maskinforsikringen, som kan holde
til de barske krav fra professionelle
Med købet af et STIHL/VIKING produkt følger to års garanti for
privatkunder og et år for erhvervskunder. Men det er ikke det
eneste. Ud over garantien gælder også Arctics maskinforsikring,
som supplerer vores garanti i tre måneder. Forsikringen gælder
pludseligt opståede, uforudsete, udefrakommende skader
som f.eks. slag, lynnedslag, eller hvis du kommer til at tabe og
således beskadige dit STIHL/VIKING produkt. Hvis du registrerer
produktet, er du forsikret mod både inde- og udefrakommende
skader i de første tre måneder regnet fra købsdatoen!

Forlæng forsikringen
– op til otte års tryghed
Efter tre måneder kan du selvfølgelig fortsætte med den fulde
beskyttelse, idet du kan forlænge maskinforsikringen med op
til otte år!
Vælger du at forlænge maskinforsikringen, vil den fortsat
supplere garantien. Når den etårige (erhvervskunder) eller
toårige (privatkunder) garanti er udløbet, gælder forsikringen
fortsat udefrakommende skader, men også pludseligt opståede
indefrakommende skader, forudsat du har tegnet maskinforsikringen! Du er således fortsat forsikret mod både inde- og
udefrakommende skader, selvom garantien på dit
STIHL/VIKING produkt er udløbet!

Særlige undtagelser
Gældende vilkår fremgår af policen. Samtlige vilkår kan
også findes på: arctic.se/stihl

Registrering af garanti og
maskinforsikring
Som kunde kan du selv registrere dit produkt på STIHL og
VIKINGs garantiregistreringsside stihl-warranty.com.
Du vil modtage et forsikringscertifikat, når registreringen er
foretaget. Du vil også i løbet af de tre måneder få tilbud om
at forlænge forsikringen. Forsikringen kan forlænges med
et år ad gangen, op til 8 år. Skulle du ikke modtage et tilbud,
bedes du henvende dig til Arctic.

