
VID SKADA –
RING 0771-23 22 00
Akut skadeservice dygnet runt.

Utanför Sverige ringer du 
+46 771 23 22 00.

Ring alltid direkt vid skada. Åtgärder och 
kostnader ska först godkännas av oss.

NU KOMMER  
DU ALLTID HEM.

KOSTNADSFRI ASSISTANS-
FÖRSÄKRING UNDER ETT ÅR. 
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VID SKADA –
RING 0771-23 22 00

VI GER MER FÖR MINDRE. VÄLKOMMEN!



MEKOASSIST –
KOSTNADSFRITT
UNDER ETT ÅR

* Länder anslutna till Gröna-kort-samarbetet. Se www.tff.se

DU KOMMER ALLTID HEM OM BILEN
STANNAR PÅ GRUND AV:
• Motorstopp
• Punktering
• Bränslebrist
• Nyckeln blir inlåst eller bryts av 

 
 

VI HJÄLPER DIG MED:
• Akut skadeservice dygnet runt. Ring 0771-23 22 00.
• Hjälp på plats. Reparation så att du kan köra vidare.
• Bärgning till närmaste MekoPartner bilverkstad om 

felet inte kan åtgärdas på plats.
• Transport av nytt bränsle vid  bränslebrist.
• Hyrbil om driftstoppet varar längre än två timmar.
• Hemtransport om hyrbil inte kan ordnas.
• Hotell en natt om driftstoppet varar mer än 12 timmar.

Kostnader för reservdelar, bränsle och verkstadsreparation ersätts ej. 
Försäkringen gäller för högst två skadetillfällen. 
Högsta ersättningsbelopp per skadetillfälle är 10.000 kronor. 
Försäkringen gäller för: Fordon som är högst 10 år och kört högst 15 000 mil när 
denna försäkring tecknas samt fordon som väger högst 3 500 kg. 
Försäkringen gäller ej för: Fordon som används för budkörning, korttidsuthyrning, 
taxiverksamhet, i tävlingsverksamhet eller som träningsfordon för sådan verksam-
het. Ej heller fordon som är militärregistrerade eller är belagt med körförbud. 
Försäkringsgivare för försäkringen är Codan Forsikring A/S

VID SKADA – RING 0771-23 22 00
Akut skadeservice dygnet runt.
Utanför Sverige ringer du +46 771 23 22 00.
Ring alltid direkt vid skada. Åtgärder och kostnader 
ska först godkännas av oss.

Ersättningskrav för tåg, flyg och hotell kostnader skickas till:  
MekoAssist, c/o Codan Motorskador, 205 44 Malmö

När du servar din bil hos MekoPartner ingår 
vår assistansförsäkring MekoAssist utan extra 
kostnad. Värde 750kr.

Försäkringen gäller under ett år i Europa* och 
har ingen självrisk.


