AutoBranchen Danmarks
forsikringer
- masser af fordele for dig og din bil
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Bilforsikring

AutoBranchen Danmark Bilforsikring. Den mest
enkle og overskuelige privatbilforsikring du kan
få: 4 alderstrin, 7 prisklasser, fri kilometer
– og ingen præmiestigning, hvis uheldet skulle
være ude.

AUTOBRANCHEN DANMARK BILKØB – ALT
INKLUSIV
AutoBranchen Danmark har i samarbejde med Mondux
Assurance Agentur A/S indgået en aftale om meget
enkle og overskuelige priser på bilforsikring, som kun
indeholder 4 alderstrin og 7 prisklasser.
HVEM KAN TEGNE FORSIKRINGEN
AutoBranchen Danmark Bilforsikring kan tegnes til
privatbiler og biler med papegøjeplader.
Firmabiler og biler på gule plader forsikres ikke.
SÅDAN KOMMER DU I GANG
På www.autobranchensforsikring.dk kan du finde de
forhandlere, hvor forsikringen kan tegnes, eller du kan
ringe til Jane Larsen, AutoBranchen Danmark, på tlf.
20 33 44 33 på hverdage kl. 13.00 til 16.30, fredage dog
til kl. 16.00.
Du kan ringe til Mondux på tlf. 33 66 83 00, hvis du har
spørgsmål til AutoBranchen Danmark Bilforsikring.

Dine fordele:
• Attraktive præmier for alle over 18 år
• Inkl. vejhjælp i Danmark
• Fri kilometer
• Inkl. trækkrog
• Månedlig eller årlig opkrævning
• Ingen krav om anciennitet
• Ingen præmieregulering ved skade
• Op til 15 år gamle biler
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100,OVERSKUELIGE PRISER PÅ BILFORSIKRING:
30+ år

599,-

25-29 år
Pr. måned
449,-

Kr. 170.000,- - 249.999,-

699,-

499,-

449,-

Kr. 250.000,- - 374.999,-

799,-

549,-

499,-

Kr. 375.000,- - 494.999,-

899,-

599,-

549,-

Kr. 495.000,- - 594.999,-

1.099,-

649,-

599,-

Kr. 595.000,- - 724.999,-

1.299,-

749,-

699,-

Bilens nyværdi
Under kr. 170.000,-

Aldersgruppe 18-20 år
Pr. år
12.500,-*

21-24 år

Over kr. 725.000,Selvrisiko kr.

399,-

**
12.500,-

12.500,-

7.500,-

7.500,-

* Pris pr. år. For aldersgruppen 18-20 år må bilens nyværdi maks. være kr. 140.000,-.
** Ring på telefon 33 66 83 00 for at få et tilbud.
Etableringsgebyr på kr. 985,- samt gebyrer og afgifter til staten tillægges første
præmieopkrævning.
Læs forsikringsbetingelserne på www.autobranchensforsikring.dk.

Serviceaftale

Få styr på dine biludgifter med en AutoBranchen
Danmark Serviceaftale. For et fast lavt månedligt
beløb er alle almindelige serviceeftersyn dækket –
inkl. arbejdsløn og reservedele.

HVAD OMFATTER AFTALEN?
1. Vedligeholdelse af bilen i henhold til producentens
retningslinier.
2. Arbejdsløn for arbejde udført inden for normal
arbejdstid, reservedele og nødvendige væsker ved
vedligeholdelse og servicearbejde.
3. Udskiftning som følge af almindelig slitage af:
lyddæmpere, støddæmpere, filtre, vinduesviskere
og viskerblade, bremseklodser, bremsebakker,
bremseskiver, bremsetromler, pærer (såfremt
udskiftning er påkrævet for at sikre lovlig anvendelse
af køretøjet) sikringer, tændrør og parkeringssensorer.
HVEM KAN TEGNE EN AUTOBRANCHEN
DANMARK SERVICEAFTALE?
En AutoBranchen Danmark Serviceaftale kan
tegnes af en bilejer, hvis bil har gennemgået en
tilfredsstillende serviceinspektion og om nødvendigt
er repareret hos et autoriseret AutoBranchen Danmark
værksted inden tilmelding til Serviceaftalen, samt
alle service er overholdt. Serviceaftalen kan tegnes
på en bil, som maks. er 5 år gammel, regnet fra første
registreringsdato, og som har kørt maks. 150.000 km
ved indgåelse af Serviceaftalen.
HVOR GÆLDER AFTALEN?
AutoBranchen Danmark Serviceaftalen er gældende
i Danmark, og service kan kun finde sted hos et
AutoBranchen Danmark værksted i Danmark.

Dine fordele:
• Dækker alle udgifter til almindelig
serviceeftersyn (iht. servicebog)
– herunder arbejdsløn og reservedele
• Kan tilbydes til både nye og brugte biler
• For et fast lavt månedligt beløb får du
styr på dine bilomkostninger
• Dækker til bilen er 7 år gammel eller har
kørt maks. 180.000 km

PRISER PR. MÅNED PÅ SERVICEAFTALE:
Motorstørrelse

10.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

30.000 km

Overkørte km

Op til 1400 ccm

325,-

450,-

525,-

575,-

679,-

0,40

1401 – 1800 ccm

425,-

575,-

635,-

699,-

825,-

0,45

1801 – 2200 ccm

450,-

585,-

670,-

735,-

840,-

0,45

2201 – 3000 ccm

500,-

615,-

705,-

825,-

920,-

0,50

Priserne er inkl. moms og der opkræves kr. 10,- i opkrævningsgebyr hver måned samt skadeforsikringsafgift på 2-8 kr.
De oplyste km er maks. km pr. år.

Reparationsaftale

Med en AutoBranchen Danmark Reparationsaftale
kan du for et fast lavt månedligt beløb sikre
dig mod uforudsete udgifter, hvis din bil får et
pludseligt mekanisk nedbrud.
OMFANG AF AUTOBRANCHEN DANMARK
REPARATIONSAFTALEN – MEKANISK SVIGT
AutoBranchen Danmark Reparationsaftalen
dækker pludselig og uforudset mekanisk nedbrud
jvf. betingelserne. AutoBranchen Danmark
Reparationsaftalen dækker nødvendig udskiftning eller
reparation af den beskadigede del.

HVEM KAN TEGNE EN AUTOBRANCHEN
DANMARK REPARATIONSAFTALE?
En AutoBranchen Danmark Reparationsaftale kan
tegnes, hvis din bil har gennemgået et tilfredsstillende
serviceeftersyn og, om nødvendigt, er repareret hos,
et AutoBranchen Danmark værksted inden du indgår
Reparationsaftalen. Derudover skal alle service være
overholdt
INDTEGNINGSREGLER
En bil, der kan omfattes af AutoBranchen Danmark
Reparationsaftalen må maks. – ved indgåelse af aftalen
– være 5 år gammel regnet fra første registreringsdato
og maks. have kørt 150.000 km.

PRISER PR. MÅNED PÅ REPARATIONSAFTALE:
Motorstørrelse

10.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

30.000 km

Overkørte km

Op til 1400 ccm

225,-

307,-

349,-

372,-

437,-

0,27

1401 – 1800 ccm

297,-

395,-

422,-

451,-

530,-

0,30

1801 – 2200 ccm

323,-

413,-

463,-

496,-

562,-

0,31

2201 – 3000 ccm

348,-

413,-

459,-

529,-

579,-

0,32

Priserne er inkl. moms og der opkræves kr. 10,- i opkrævningsgebyr hver måned samt skadeforsikringsafgift på 2-8 kr.
De oplyste km er maks. km pr. år.

Service- og reparationsaftale
Spar penge med en kombineret service- og reparationsaftale:

Kombinerer du en AutoBranchen Danmark
Serviceaftale og en AutoBranchen Danmark
Reparationsaftale, er du dækket helt ind – til
en lavere pris. Du får samme dækning og
samme betingelser som i de to enkeltstående
aftaler – blot billigere!
HVEM KAN TEGNE EN AUTOBRANCHEN DANMARK
SERVICE- OG REPARATIONSAFTALE?
Du kan tegne en AutoBranchen Danmark Service- og
Reparationsaftale, hvis din bil har gennemgået et
tilfredsstillende serviceeftersyn og, om nødvendigt, er repareret
hos et AutoBranchen Danmark værksted inden du indgår
Service- og Reparationsaftalen.

Dine fordele:
• Dækker alle udgifter til almindelig
serviceeftersyn (iht. servicebog)
– herunder arbejdsløn og reservedele
• Dækker alle udgifter til reparation ved
et pludseligt og uforudset mekanisk
nedbrud
• Kan tilbydes til både nye og brugte biler
• For et fast lavt månedligt beløb får du
styr på dine bilomkostninger
• Dækker til bilen er 7 år gammel eller har
kørt maks. 180.000 km

PRISER PR. MÅNED PÅ SERVICE- OG REPARATIONSAFTALE:
Motorstørrelse

10.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

30.000 km

Overkørte km

Op til 1400 ccm

499,-

699,-

799,-

899,-

1.075,-

0,60

1401 – 1800 ccm

649,-

849,-

959,-

1.099,-

1.299,-

0,70

1801 – 2200 ccm

699,-

869,-

999,-

1.145,-

1.325,-

0,70

2201 – 3000 ccm

799,-

925,-

1.049,-

1.299,-

1.499,-

0,70

Priserne er inkl. moms og der opkræves kr. 10,- i opkrævningsgebyr hver måned samt skadeforsikringsafgift på 2-8 kr.
De oplyste km er maks. km pr. år.

Forhandler:

Scan koden og
find nærmeste
forhandler

www.autobranchendanmark.dk

Tlf. 33 66 83 00

