Säkra driften och slipp
onödiga kostnader med
vår försäkring
Oavsett vilken hårdvara som ingår i ert hyresavtal så har vi en
försäkringslösning. Här kan du se vad som gäller för mobil utrustning som
mobiltelefoner, surfplattor och datorer.
Med försäkringen från Telia Finance får ni:
• Allriskskydd, ett skydd för det mesta som kan hända med
utrustningen, till exempel tappskador, stöld och förlust samt
brand och inbrott.

Självrisker
För objekt med
nyanskaffningsvärde:

• Ersättning utan åldersavdrag.

< 2 000 sek/nok/dkk (200 euro) är självrisken
200 sek/nok/dkk (20 euro).

• En försäkring som i vissa fall omfattar motsvarande

2 000 – 4 999 sek/nok/dkk (200-499 euro)
är självrisken 500 sek/nok/dkk (50 euro).

garantiskador om garantitiden har löpt ut.
• Låg premie som ingår i hyran och inga dolda
försäkringsavgifter på fakturan.
• Låga självrisker anpassade efter nyanskaffningsvärdet på
den aktuella utrustningen. Det finns även möjlighet att välja

5 000 – 19 999 sek/nok/dkk (500-1 999 euro)
är självrisken 1 000 sek/nok/dkk (100 euro).
20 000 – 199 999 sek/nok/dkk (2 000-19 999
euro) är självrisken 3 000 sek/nok/dkk (300
euro).
> 200 000 sek/nok/dkk (> 20 000 euro) är
självrisken 20 000 sek/nok/dkk (2 000 euro).

självriskfritt.

Om olyckan är framme:
1. Gör en skadeanmälan

2. Lämna till reparatör

3. Klart!

Hos affinitytechnology.
willistowerswatson.com och
lämna uppgifter om skadan. Vid
stöld, gör först en polisanmälan.

Välj en verkstad som din
återförsäljare rekommenderar.
Det är viktigt att skicka med
skadenumret från din anmälan.

Enklare kan det inte bli. Du får
din teknik tillbaka i toppform
– tillsammans med en faktura för
självrisken.

Fullständig version
av villkoren finns att
ladda ner på
teliafinance.com – under
webbsidorna företag
och försäkring.

Så här tar du nästa steg
Vill du veta mer om våra erbjudanden eller göra en beställning?
Kontakta oss på 0771-88 30 50 eller besök teliafinance.com.

