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Denne brochure erstatter ikke forsikringsvilkårene. Venligst læs nedestående dækninger og undtagelser. 

Hvilken type forsikring er det?  

Garantiforlængelse 

 Hvad er dækket? 

✓ Smart phones, tablets, pc’ere, laptops og andre 
elektroniske produkter samt evt. medfølgende 
udstyr 

✓ Forsikringen dækker elektrisk eller mekanisk 
funktionsfejl og nedbrud på en forsikret genstand, 
efter udløb af produktgarantien. 

 

  

  Hvad er ikke dækket? 

 Pludselig udefrakommende skade på 
enheden 

 Tyveri og bortkomst af enhver art 

 Udvendig slitage og kosmetiske skader 

 Følgeskader af enhver art herunder tab af 
data eller software  

 Tab eller skade, der direkte eller indirekte 
skyldes en virus 

  

  
 Restriktioner 

! Skader på den forsikrede genstand som er begået 
forsætligt, eller ved grov uagtsomhed 

! Forsikringen omfatter kun de dækninger der 
fremgår af fakturaen 

! Forsikringen dækker maksimalt omkostninger 
svarende til genstandens oprindelige købspris 

     
 Hvor er jeg dækket? 

✓ Forsikringen gælder overalt i Verden undtagen i lande, der er omfattet af økonomiske sanktioner. 

  
 Hvad er mine forpligtigelser? 

— Læs forsikringsbetingelserne og produktinformationsdokumentet. Gem forsikringsbeviset til eventuel fremtidig brug 
ved skade. 

— Når du anmelder en skade, kan du blive bedt om at skulle fremsende nødvendig dokumentation og/eller kopi af dit 
forsikringsbevis eller din købsfaktura. 

  
 Hvornår og hvordan betaler jeg? 

Forsikringen betales i forbindelse med køb eller leasing af forsikrede enhed og for den fulde periode. 

  
 Hvornår træder forsikringen ikraft og hvornår udløber den? 

Forsikringen træder i kraft efter udløb af den oprindeligt medfølgende garantiperiode og løber i op til 48 måneder derefter. 

Dækningsperioden for den aktuelle forsikring, fremgår af leasing- eller købsaftalen.  

  
 Hvordan opsiger jeg forsikringen? 

Forsikringen er uopsigelig i forsikringens løbetid. 

Forsikringen kan til enhver tid opsiges af forsikringsselskabet med et varsel på løbende måned plus 30 dage ved 
fremsendelse af opsigelse til dig. I tilfælde af en sådan opsigelse vil præmien for den resterende løbetid blive refunderet. 

 


