minioriginalforsakring.se/nybil

RULLA UT MED EN
FÖRSÄKRING SOM ÄR LIKA
SMIDIG SOM DIN BIL.
MINI Originalförsäkring är precis vad den heter. En försäkring som tagits fram
av MINI. För MINI. Du får ett skydd som helt och hållet anpassats till din bil.
Det bästa av allt, när du köper en MINI hos en återförsäljare rullar du ut med
ett maximalt skydd i två veckor – helt utan kostnad. Sedan ger vi dig ett extra
förmånligt pris på en fortsatt MINI Originalförsäkring.

DIN BIL FÖRTJÄNAR EN
SPECIELL TRYGGHET.

MAX SKYDD
– utan kostnad
i två veckor

Med vår Rulla-ut försäkring får du kostnadsfritt en maxad försäkring i två veckor. Inom kort
får du ett personligt erbjudande för att ge din MINI ett fortsatt skydd hos oss. Finansierar du
bilen med hjälp av MINI Financial Services får du en extra rabatt på din försäkring. Din bil
är värd Sveriges enda MINI Originalförsäkring!

LISTAN MED DINA FÖRMÅNER ÄR LÅNG.
Här är några exempel:
3 000 kr minskad självrisk på din Vagnskadegaranti.
Vi reparerar alltid med MINI-Originaldelar på en auktoriserad MINI-verkstad.
Du får ersättning utan övre beloppsgräns vid stöld av fabriksmonterad utrustning.

DU KAN ALLTID VÄLJA TILL EXTRA SKYDD.
Vi har flera tilläggsförsäkringar, bland annat:
Stor Bilextra (hyrbilsförsäkring). Betalar det mesta av en hyrbil om din MINI repareras.
Drulleförsäkring. Ersätter en lång rad plötsliga och oförutsedda skador.
Båda dessa ingår i din Rulla-ut försäkring de första två veckorna. Du kan sedan köpa till dem
för att få ett lika gott skydd i fortsättningen.

Gå in på minioriginalforsakring.se/nybil
eller ring 08-541 706 51.

M5-2005-630 RULLA-UT IfCA

Vissa fördelar gäller endast personbil. Se fullständiga försäkringsvillkor
på minioriginalforsakring.se

MINI Originalforsäkring är ett samarbete mellan MINI Financial Services och If Skadeförsäkring AB (publ), Barks väg 15, 106 80 Stockholm. Med reservation för eventuella prisändringar.
Fullständiga försäkringsvillkor finns på minioriginalforsakring.se

