
En bra försäkring optimerar 
din Teslaupplevelse

EN SPECIALANPASSAD  
FÖRSÄKRING VIA  
DIN TESLABUTIK

InsureMyTesla
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EN UNIK BIL ÄR VÄRD EN UNIK FÖRSÄKRING
Välkommen till en ny framtid med Tesla, bilen som omdefinierar rollen som bilägare. För att försäkra dig 
om en optimal Teslaupplevelse så får du en uppgradering på köpet när du köper din Tesla i en Teslabutik:  
specialanpassade försäkringen InsureMyTesla kostnadsfritt i två veckor.

InsureMyTesla är ett komplett försäkringsupplägg framtaget i samarbete mellan Tesla och Trygg-Hansa.  
Bladet är en kort sammanfattning men du kan läsa mer om vad försäkringen omfattar på  
trygghansa.se/insuremytesla.

NÄR DU FÖRLÄNGER FÖRSÄKRINGEN FÅR DU 25 % RABATT
Innan din kostnadsfria försäkring löper ut får du ett erbjudande hem i brevlådan om att förlänga  
InsureMyTesla, och det till hela 25 procents rabatt.

INSUREMYTESLA GER DIG FÖRDELAR SOM:
• Nyvärdesersättning första året.
 Om din Tesla blir stulen eller totalförstörs under första året får du en ny. Om din bil är äldre än ett år,  
 eller har gått längre än 2 000 mil, ersätter vi dig med bilens marknadsvärde plus 25 procent.

• Reparationer utförda av Teslas auktoriserade verkstäder.
 När din bil behöver reparation hjälper rätt kompetens och rätt delar till att säkra både bilens  
 funktioner och andrahandsvärdet. 

• Förmånliga självrisker
 – fasta självrisker vid glasskador på förlängda framrutan: 5 % av prisbasbeloppet för företagsägd bil  
    och 1 500 kronor för privatpersoner
 – 3 000 kronor i självriskrabatt vid skador som vagnskadegarantin täcker.

• Skydd för retliga småskador.
 Drulleförsäkring ingår som täcker bland annat skador på bilklädseln, repor på touchskärmen och  
 borttappade bilnycklar.

Obs! InsureMyTesla är förmånligast när du köper din bil i en av Teslas butiker.

FÖRSÄKRINGEN FÖR DIG SOM VÄLJER TESLA
Ring oss på 075-243 28 40 om du vill veta mer om InsureMyTesla. Vi har öppet 7–21 alla dagar. 
Eller besök trygghansa.se/insuremytesla.


