GRATTIS!

DIN ALFA ROMEO ÄR FÖRSÄKRAD
REDAN FRÅN START
ÄKTA
MÄRKESFÖRSÄKRING!

VI BJUDER PÅ FÖRSÄKRINGEN
I TVÅ VECKOR
Du sätter dig i din nya bil, vrider om startnyckeln och njuter av den där sköna
Alfa Romeo-känslan. Redan när du rullar ut från bilhallen är din Alfa Romeo
skyddad av en äkta och extraladdad märkesförsäkring.

Extraladdade fördelar – bara det bästa är gott
nog för din Alfa Romeo:
 EPARATIONER MED ORIGINALDELAR
R
Din Alfa Romeo repareras bara på auktoriserade verkstäder.
NY BIL – VÄRD MER ÄN DIN NUVARANDE
Om din Alfa Romeo totalförstörs eller blir stulen kan vi ersätta dig för
bilens marknadsvärde plus 25 % när du köper en ny hos utvald Alfa
Romeo-handlare. Du kan med andra ord köra ut från din bilhandlare
med en bil som är värd mer än din gamla.
DRULLEFÖRSÄKRING
Skönt om du till exempel tappar bilnycklarna eller tankar fel bränsle.
SNABBT VID DIN SIDA OM DU BEHÖVER HJÄLP
UTE PÅ VÄGARNA
Tillhands med bärgning, batteriladdning, hjulbyten med mera.
DIREKTNUMMER TILL KUNDSERVICE OCH SKADESERVICE
Hjälp av experter som kan allt om ditt bilmärke.

50 %

RABATT
FÖRSTA
HALVÅRET

DIN BIL ÄR VÄRD EN ÄKTA
ALFA ROMEO FÖRSÄKRING
De första två veckorna bjuder din Alfa Romeo-handlare på försäkringen. Därefter
får du 50 % rabatt det första halvåret när du tecknar försäkringen för ett år.
Inom två veckor kommer ditt erbjudande hem i brevlådan.

Enda äkta märkesförsäkringen.
Noga utvald av din
Alfa Romeo-handlare.

ALFA ROMEO FÖRSÄKRING – EXKLUSIV T VIA DIN ALFA ROMEO-HANDL ARE.

Alfa Romeo Försäkring är en extraladdad märkesförsäkring,
noga utvald av din Alfa Romeo-handlare.

De två första veckorna bjuder din Alfa Romeo-handlare på försäkringen.
Därefter får du 50 % rabatt det första halvåret när du tecknar försäkringen för ett år.

Så fort du satt dig bakom ratten i din nya Alfa Romeo
kan du känna dig trygg med att ha en heltäckande försäkring.

DEN ÄR FÖRSÄKRAD REDAN FRÅN BÖRJAN.

Grattis till din nyinköpta bil!

REGISTRERINGSNUMMER

DITT PERSONLIGA FÖRSÄKRINGSBEVIS
FINNS I DIN NYA BIL!

FÖRSÄKRINGSBEVIS

Håll utkik i brevlådan efter ditt förmånliga erbjudande.
Tacka ja, så ser vi till att din Alfa Romeo
är fortsatt tryggt försäkrad!

Alfa Romeo Försäkring är ett samarbete mellan Fiat Group Automobiles och
Trygg-Hansa, ett av Sveriges ledande försäkringsbolag.

P01803 1506

Vi finns tillhands för dig
Kontakta oss på 075-243 06 15 om du vill veta
mer om din Alfa Romeo Försäkring. Vi har öppet 7–21 alla
dagar. Eller besök oss gärna på
alfaromeo-forsakring.se.

