Mercedes-Benz Finansknuten Försäkring
Prisvärd försäkring utan överraskningar i upp till 36 månader.
Väljer du att finansiera din personbil genom Mercedes-Benz Finans har du möjlighet att lägga till en
Mercedes-Benz Försäkring till ett fast och förmånligt pris.1 Priset är mycket förmånligt och baseras på
vilket postnummer du har och vilken bilmodell du väljer.
Försäkringen är en halvförsäkring inkl. hyrbilsförsäkring för personbilar och erbjudandet gäller när bilen
har gällande vagnskadegaranti. Försäkringen faktureras tillsammans med din månatliga faktura från
Mercedes-Benz Finans och kan väljas för 12, 24 eller max 36 månader.
Naturligtvis håller försäkringen samma klass som den bil du valt och har bland annat följande unika
fördelar och mervärden:







1

Garanterad reparation på Mercedes-Benz verkstäder med originaldelar
1
Ny bil i ersättning vid totalskada på personbil upp till 2 år/4 000 mil
1
Efter 2 år/4 000 mil värderas en totalskadad personbil 20% över marknadsvärdet
Ingen maxgräns för ersättning av stulna däck eller fälgar samt fabriksmonterad elektronisk utrustning
Maskin- och elektronikförsäkring i max 8 år/12 000 mil
Mercedes-Benz Försäkring har snabb och smidig skadehantering - dygnet runt
Sänkt självrisk vid uppsåtlig skadegörelse, 1000 kr

Du måste köpa den nya bilen hos en auktoriserad Mercedes-Benz eller smart återförsäljare.
Fullständiga Försäkringsvillkor finns på www.mercedes-benz.se.

Enkelhet är ett nyckelord för Mercedes-Benz Finans. Vi erbjuder dig kortast möjliga väg till din nya bil och ett
ägande, som är precis lika okomplicerat som du vill ha det. För mer information kontakta din återförsäljare eller gå in
på www.mercedes-benz.se under Finansiering & Försäkring.

Mercedes-Benz Finansknuten Försäkring
Prislista 2015 - Personbilar




Finansknuten försäkring kan väljas för kunder som finansierar sin bil via Mercedes-Benz Finans och
kunderna betalar försäkringspremien på samma faktura som finansieringen.
Försäkringen kan tecknas för 12, 24 eller 36 månader och har ett fast pris under hela perioden.
Fri körsträcka och tilläggsförsäkringen Stor BilExtra med bland annat hyrbil är inkluderad.

MODELLER
PERSONBIL
med Vagnskadegaranti

MÅNADSPRIS
OMRÅDE 1

MÅNADSPRIS
OMRÅDE 2

(Halvförsäkring inkl.
Hyrbilsförsäkring)

(Halvförsäkring inkl.
Hyrbilsförsäkring)

Smart

365 kr

285 kr

A-Klass (EJ 45 AMG)

365 kr

285 kr

B-Klass

400 kr

320 kr

CLA (EJ 45 AMG)

400 kr

320 kr

GLA (EJ 45 AMG)

400 kr

320 kr

C-Klass tom max 400

400 kr

320 kr

E-Klass tom max 400

445 kr

365 kr

GLC/GLK tom max 400

475 kr

385 kr

GLE/ ML tom max 400

555 kr

430 kr

GLS/GL tom max 400

555 kr

430 kr

G-Klass tom max 400

555 kr

430 kr

CLS tom max 400

665 kr

525 kr

S-Klass tom max 400

665 kr

525 kr

SL tom max 400

665 kr

525 kr

SLK tom 400

555 kr

430 kr

Viano / V-Klass

555 kr

430 kr

A,GLA,CLA -45 AMG
Motor > 400, 450AMG, AMG samt V8-V12
modeller

665 kr

525 kr

990 kr

700 kr

Postnummer
Område 1:

100 05 - 197 93

501 10 - 504 90

63003 - 63514

700 02 – 70382

200 01 - 218 75

50493 – 50495

70510 – 70595

400 10 - 428 81

55002 – 55810

720 01 - 725 98

431 00 – 43190

58002 – 58337

750 02 - 758 73

43300 - 43386

584 00 – 58957

760 10 - 763 94

Område 2:

Övriga postnummer

43500 - 43683
Information och fullständiga försäkringsvillkor finns på mercedes-benz.se under Finansiering & Försäkring. Försäkringen går ej att teckna på bilar
registrerade i yrkestrafik (t.ex. taxi, budbilar och liknande), direktimporterade bilar, för fordon med vikt över 3.500 kg eller registrerade som buss.
Uppdaterad 2015-01-01.

