
Detta är ett produktblad som i korthet sammanfattar vad försäkringen täcker och de viktigaste begränsningarna.

Mer informationoch fullständiga villkor finnerdu på hemsidan:www.happycare.fi

Vilken typ av försäkring handlar det om?

Happy CARE - Förlängd Garanti+ är en produktspecifik försäkring som kompletterar den produkt som på inköpskvittot  

(försäkringsbeviset) står som försäkrad. Försäkring täcker även de standardtillbehör som medföljer i originalförpackning.

Produkt: Happy CARE - Förlängd Garanti+

HappyCARE –Förlängd Garanti+

Faktablad för försäkringsprodukt

Företag: Moderna Försäkringar, filial till TrygForsikring A/S Danmark,  

516403-8662, registrerad i Sverige

Vad ingår i försäkringen?

Funktionsfel som inte täcks genomgaranti  

eller reklamationsrätt.

Självriskreducering, när du fått ersättning från
annat forsäkringsbolag.

Vad ingår inte i försäkringen?
Nedan följer exempel på vad som inte ingår i  

försäkringen:

Skadasom består i eller är en följd av yttre

åverkan.

Skada som inte påverkar funktionen hos 

produkten.

Förlust av produkt .

Finns det några begränsningar 
av vad försäkringen täcker?
Nedan följer exempel på de vanligaste  

begränsningarna i försäkringen:

Skada till följd av brott mot säkerhetsföreskrift.

http://www.happycare.fi/


När och hur ska jag betala?

Premien betalas vid köp av produkten, dock senast vid leverans av produkten.

Hur säger jag upp avtalet?

Under de första 50 dagarna ska uppsägning göras till den butik där försäkringen tecknades. Premien återbetalas då i  

sin helhet.Därefterkan du säga upp försäkringen via hemsidan www.happycare.fi eller maila till info@happycare.fi. 

Ange kvittonummer i samband med uppsägningen.

Vilka är mina skyldigheter?

- Betala premien och meddela korrekta kontaktuppgifter.

- Du ska se till att följa tillverkarens anvisningar för montering, installation, användning, skötsel och underhåll.
- Den försäkrade produkten skall handhas med normal aktsamhet samt så att skada så långt som möjligt förhindras.  

Exempelvis får produkten inte användas i miljöer där risken för skada är uppenbar.

- Skadeanmälan ska göras utan dröjsmål efterdet att du fick kännedom om skadan.

- Den ursprungliga ägaren måste anmäla till försäkringsbolaget om produkten har sålts eller överlåtits och till vem.

Var gäller försäkringen?

Happy CARE - Förlängd Garanti+ gäller för din produkt i hela världen.

http://www.happycare.fi/
mailto:info@happycare.fi

