Mitä tapahtuu, jos STIHL/VIKING
tuotteesi vahingoittuu?
Vahinkoilmoitus tulee tehdä välittömästi koti- tai mökkivakuutuksen antajalle. Sen jälkeen vahinko ilmoitetaan Arcticille kuuden
kuukauden kuluessa vahingosta.
Arcticin asiakaspalvelu: +358 9 424 51 661.
Yritysasiakkaat tekevät vahinkoilmoituksen suoraan Arcticille.

rikkovakuutus
Kone

Arctic-vakuutusvälittäjä
Teemme yhteistyötä Finanssivalvonnan hyväksymän Arcticvakuutusyhtiön kanssa.

Kysymyksiä
Jos sinulla on kysyttävää STIHL / VIKING tuotteestasi, sinun tulee
ensin ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Jos sinulla on kysyttävää
vakuutuksesta, soita Arcticille numeroon +358 9 424 51 661 tai
sähköposti: asiakaspalvelu@arctic.se.

Tarjoamme kolmen
kuukauden konerikkovakuutuksen!
• Korvaa omavastuun ja arvon alentumisen.
• Kattaa sisäisten ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vahingot.
• Koskee mm. ukkosen tai tuotteen putoamisen
aiheuttamia vahinkoja.
• Täydentää kodin tai vapaa-ajan asunnon vakuutusta.
• 2 vuoden takuu yksityishenkilöille.

Onnittelut siitä, että olet valinnut
STIHL / VIKING laatutuotteen!
Toivomme, että olet tyytyväinen STIHL / VIKING tuotteeseesi!
Koska STIHL / VIKING haluaa asiakkaidensa olevan tyytyväisiä
ja tuntevan valinneensa turvallisen tuotteen, olemme
ryhtyneet yhteistyöhön Arctic-vakuutusyhtiön kanssa.
Tarjoamme sen kanssa tuotteesi takuuta täydentävän
konerikkovakuutuksen.

• 1 vuoden takuu yrityksille.
• Pidennettävissä 8 vuoteen asti!

Ehdot
Yksityishenkilö
Konerikkovakuutus täydentää koti- tai mökkivakuutusta. Kotitai mökkivakuutus ei korvaa koko vahinkoa, koska siitä
vähennetään omavastuu ja arvonalennus. Konerikkovakuutus
korvaa juuri sen; omavastuun ja arvonalennuksen. Jos kotivakuutus ei korvaa vahinkoa tai se on pienempi kuin omavastuusi, konerikkovakuutus korvaa sen. Vahingon täytyy kuitenkin
ylittää 30 euroa.
Yritys
Turvavakuutus korvaa sisä- tai ulkoisista vahingoista johtuvat
kustannukset, mutta kustannusten täytyy silti ylittää 30 euroa.
Omistus
Vakuutus koskee tuotteen alkuperäistä ostajaa ja/tai omistajaa.
Vakuutus voidaan myös siirtää tuotteen laillisesti ostaneelle
henkilölle.

Konerikkovakuutus, joka täyttää
ammattilaisten kovat vaatimukset
STIHL / VIKING tuotteeseen sisältyy kahden vuoden takuu
yksityishenkilöille ja vuoden takuu yritysasiakkaille. Takuuta
täydentämään saa nyt Arcticin konerikkovakuutuksen kolmeksi
kuukaudeksi. Vakuutus koskee äkillisiä ja ennakoimattomia
ulkoisten tekijöiden, joita voivat olla esimerkiksi anastus, ukkonen
tai STIHL/VIKING tuotteen pudotus, aiheuttamia vahinkoja.
Rekisteröimällä tuotteesi, suojaat sen sisäisten ja ulkoisten
tekijöiden aiheuttamien vahinkojen varalta ensimmäiset kolme
kuukautta ostopäivästä alkaen!

Pidennä vakuutusaikaa
– jopa kahdeksaksi vuodeksi
Kolmen kuukauden kuluttua voit tietysti jatkaa tätä kattavaa
suojaa, sillä konerikkovakuutus on pidennettävissä aina kahdeksaan vuoteen asti!
Jos valitset konerikkovakuutuksen pidennyksen, se jatkaa
takuun täydentämistä. Vuoden (yritys) tai kahden vuoden (yksityishenkilö) takuun päättyessä, ulkoisten tekijöiden aiheuttamat
sekä äkilliset sisäisten tekijöiden aiheuttamat vahingot korvaava
vakuutus jatkuu, jos olet pidentänyt konerikkovakuutusta!
Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden aiheuttamat vahingot siis
korvataan edelleen, vaikka STIHL / VIKING tuotteesi takuu on
päättynyt!

Erityispoikkeuksia
Tutustu vakuutuskirjan ehtoihin. Täydet ehdot löytyvät myös
osoitteesta: arctic.se/stihl

Takuun ja konerikkovakuutuksen
rekisteröinti
Asiakas voi rekisteröidä tuotteensa STIHLin ja VIKINGin
takuurekisteröintisivulla stihl-warranty.com. Rekisteröinnin
jälkeen asiakkaan kotiin lähetetään vakuutustodistus. Kolmen
kuukauden kuluessa asiakas saa myös tarjouksen pidentää
vakuutusta. Vakuutusta voidaan jatkaa vuosittain aina 8 vuoteen
asti. Jos et saa tarjousta, tiedustele Arcticilta.

