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PRISER FRA

DKK /MÅNED
3.364 kr. /år

3.878 selvrisiko

DINE DÆKNINGER
Ansvarsforsikring

Fri kilometer

Med en ASG CARE bilforsikring, er din bil altid dækket med både ansvar- og kaskoforsikring.

Kaskoforsikring

Frit værkstedsvalg

Du kan køre lige så meget du vil, uden at bekymre dig. Med en ASG CARE bilforsikring, får du
nemlig fri kilometer og frit værkstedsvalg samt gratis reparation af stenslag.

Førerulykkesforsikring

Gratis reparation ved stenslag

Husk, du kan altid tilføje og fjerne tilvalgsdækninger efter dit behov og ønske.

TILVALGSDÆKNINGER
I samarbejde med Sønderjysk Forsikring leverer vi skræddersyede bilforsikringer til alle,
SELVRISIKODÆKNING:

uanset alder til en skarp pris - 100% digitalt.

- Skader på bilens spejlglas, spejlhus og lygteglas
- Tyveri og røveri samt følgeskader efter dette

Vi forsikrer også leasingbiler samt varebiler eksklusiv moms.

- Hærværk, brand, eksplosion og lynnedslag
- Nedstyrtning af genstande på bil og påkørsel af klovbærende dyr

Skræddersy din forsikring og få et tilbud på

OBS: Såfremt selvrisikodækning er valgt, vil der ved udskiftning af frontrude,
bagrude eller panoramaglastag være en selvrisiko på 1.235 kr.
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AUTOHJÆLP:
- Hvis bilen ikke kan starte, er punkteret, skal bugseres til værksted eller løber
tør for brændstof eller strøm. Via SOS Dansk Autohjælp.
LEASINGDÆKNING:

info@asgcare.dk

+70 44 41 44

ASG CARE A/S

Svartid indenfor 24 timer

Hverdage kl. 09-15

Bondovej 16
5250 Odense SV

(kun leasing)
- Afleveringskasko dækker skader under 5.000 kr. og for i alt 25.000 kr.
Afleveringskasko har kun én selvrisiko på 5.000 kr., uanset antal skader.
- Refusion af førstegangsydelse ved totalskade eller tyveri af bilen.
Din erstatning kan højst udgøre 20.000 kr. første år, 15.000 kr. andet år, 10.000 kr. tredje år.
Selvrisiko 5.000 kr.

