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Miimo trygghetsförsäkring. 
Upp till 10 års trygghet!

Tre månader utan kostnad!

 
Försäkringen gäller även 
för juridisk person/enskild 

näringsidkare.



Honda Miimo trygghetsförsäkring – 
upp till 10 års trygghet!
När du köper en Honda Miimo får du 2 års garanti från Honda. 
Tillsammans med försäkringsförmedlaren Arctic erbjuder Honda 
även en 3-månaders trygghetsförsäkring utan kostnad.  
 
Försäkringen gäller även för juridisk person, t ex entreprenörer 
inom grönyteskötsel. Ingen självrisk!

Försäkringen omfattar plötsliga och oförutsedda utifrån kommande 
skador på din Miimo. Detta betyder att du genom försäkringen kan få 
ersättning om du skulle råka ut för en stöld eller om åskan skulle slå 
ner och skada din Miimo. Denna försäkring gäller i 3 månader därefter 
kommer du att få ett erbjudande om att förlänga försäkringen 1 år  
i taget ända upp till 10 år. När den 2-åriga garantin tar slut omfattar 
försäkringen även plötsliga och oförutsedda inifrån kommande skador.

Vem gäller försäkringen för?
Försäkringen gäller för dig som ursprunglig köpare och/eller ägare till
produkten. Försäkringen kan även överlåtas till annan som genom 
lagligt förvärv har tagit över produkten.

Villkoren
Trygghetsförsäkringen är ett komplement till din hem-, villa- eller fritids-
husförsäkring. Din ordinarie försäkring ersätter kostnaderna i samband 
med en maskinskada eller en plötslig och oförutsedd utifrån kommande 
skada inklusive stöld, med avdrag för självrisk och eventuell värde-
minskning. Trygghetsförsäkringen går därefter in och ersätter dig för 
självrisk och eventuell åldersavdrag, ersättningen är maximerad till 
inköpspriset på produkten. 

Trygghetsförsäkringen går in och ersätter självrisken och ålders-
avdraget som hem-, villa- eller fritidshusförsäkring drar av vid en skada. 
Omfattar hem-/villa försäkringen inte skadan på din Miimo så går trygg-
hetsförsäk ringen in och täckerskadan även om det skulle vara under din 
självirsk hos ordinarie försäkring. Skadan måste dock överstiga 300 kr.

Särskilda undantag
Se på ditt försäkringsbrev eller gå in på www.arctic.se/honda för 
gällande försäkringsvillkor.

Din insats
Du som kund kommer att bli registrerad av din återförsäljare för garan-
tin och försäkringen. Inom 3 månader kommer du att få ett erbjudande 
om att förnya försäkringen i ytterligare ett år, gör du detta kommer du 
kunna förnya försäkringen upp till 10 år. Får du inte ett erbjudande hör 
av dig till din återförsäljare eller Arctic.

Bekräftelse
När registreringen är gjord skickas ett försäkringsbrev från Arctic för
3-månadersperioden samt ett erbjudande om att teckna försäkring  
för ett år framåt. Aktuella villkor finns på www.arctic.se/Honda

Åtgärder vid skada
Skadeanmälan skall göras utan dröjsmål till hem-, villa- eller fritids-
husförsäkring för skadereglering. Därefter skall skadan omgående an-
mälas till Arctic, dock senast 6 månader efter det att den försäkrade fått 
kännedom om skadan. Kopia av försäkringsbevis, reparatörsrapport, 
reperatörsfaktura och skaderegleringsbeslut från ordinarie försäkring 
ska bifogas vid skadeanmälan. Om du inte är nöjd med beslutet i ditt 
skadeärende kan du alltid få ditt ärende prövat hos försäkringsbolaget 
och Allmänna Reklamationsnämnden.

Tillsynsmyndighet
Försäkringsbolag och försäkringsförmedlare står under 
Finansinspektionens tillsyn.

Frågor
Har du frågor kring din Miimo så ska du kontakta din återförsäljare. 
Har du frågor kring försäkringen vänder du dig till Arctic på 
telefonnummer 08-746 05 60, faxnummer 08-746 88 49 eller 
e-post: kundtjanst@arctic.se

Premietablå (årspremie)
Modell År 1
Miimo 40 244 kr   
Miimo 40 Live 253 kr 
Miimo 300/310 288 kr
Miimo 500/520 349 kr
Miimo 3000 378 kr

Honda i samarbete med
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