
Bilforsikring Klar til ŠKODA: 

Kør glad til en god 
pris og med fri kilometer

 y Til dig, der passer godt på din ŠKODA

 y Til Citigo, Rapid, Fabia, Octavia* og Karoq

*) Gælder ikke Octavia RS og Scout.

Fra 3.644 kr.



Hos Topdanmark får du særlige fordele, når du  
køber en ŠKODA
Vi har stor tillid til dig, der køber en ŠKODA. Derfor kan du få Bilforsikring Klar 
– en forsikring med helt særlige fordele.

Prisen er den samme, uanset 
 Hvor du bor 

 Hvor længe du har haft bil

 Hvor mange kilometer du kører om året

Og fordelene stopper ikke hér
 Prisen falder automatisk, når du fylder 24 år

 Ekstraudstyr er dækket uden loft 

 Du kan få en eliteforsikring, hvis du er fyldt 28 år og har kørt fem år uden skader 

 Du får op til 15 % rabat på Topdanmarks andre forsikringer

Du er altid godt kørende med de indbyggede dækninger
– og du får adgang til fordelagtige tilvalg

Dækning Indbygget Tilvalg

Ansvarsforsikring (lovpligtig)
Dækker, hvis du er skyld i skader på andre

Kaskoforsikring
Dækker skader på din bil – også tyveri

Førerulykkesforsikring
Sikrer et økonomisk plaster på såret, hvis bilens fører får 
varige mén eller dør i en ulykke

Erstatningsbil
Hjælper dig hurtigt videre, hvis du får en kaskoskade

Udvidet glasskadeforsikring
Ekstra lav selvrisiko på 901 kr. ved glasskader – 0 kr., hvis 
glasset kan repareres i stedet for udskiftes

Vejhjælp
Hjælpen er fremme inden for 60 minutter i Danmark 
– ellers får du pengene tilbage



Med Bilforsikring Klar er prisen ligeud ad landevejen
Prisen er enkel og overskuelig. Det eneste, der betyder noget, er din bil og din alder.
 

Pris pr. måned Pris pr. år

Model 18-23 år 24 eller ældre 18-23 år 24 eller ældre

Citigo 470 kr. 304 kr. 5.635 kr. 3.644 kr.

Fabia 505 kr. 347 kr. 6.056 kr. 4.169 kr.

Rapid 523 kr. 374 kr. 6.265 kr. 4.482 kr.

Octavia 593 kr. 400 kr. 7.103 kr. 4.796 kr.

Karoq 593 kr. 400 kr. 7.103 kr. 4.796 kr.

Selvrisikoen er kun 5.244 kr. Prisen stiger ikke ved skade, men hvis du får flere,  
betaler du en højere selvrisiko. Først ved mere end tre skader stiger din pris.

Udvidet glasskadeforsikring

Pris pr. måned Pris pr. år

18-23 år 24 eller ældre 18-23 år 24 eller ældre

31 kr. 22 kr. 361 kr. 262 kr.
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Fem år uden skader? Så bliver det endnu bedre
Hvis du er mindst 28 år og har kørt uden om skaderne de seneste fem år, kan du få en 
særlig eliteforsikring for ŠKODA-ejere. Har du først den, rokker skader hverken ved din 
pris eller selvrisiko.

To ekstra tilvalg kun for elitebilister
 Ung Bilist: To dækninger i én: Mulighed for, at hjemmeboende børn kan optjene an-
ciennitet, og ingen forhøjet selvrisiko ved skade, når føreren er under 24 år

 Leasingbil Retur: Sikrer dig mod store uforudsete udgifter, når du leverer din leasing-
bil tilbage, eller hvis bilen bliver totalskadet eller stjålet i leasingperioden

Få forsikringen med i ŠKODA-forhandlernes  
All Inclusive-aftale
– forsikring, finansiering og service på én gang

All Inclusive-aftalen er simpelthen den mest overskuelige måde at købe en bil på.

Køb din ŠKODA med ŠKODA-forhandlernes egen finansiering, serviceaftale og forsikring. 
Med All Inclusive-aftalen kender du dit bil-budget helt præcist for de næste fem år – og 
betaler automatisk bil, forsikring og service måned for måned.

Køb Bilforsikring Klar hos din autoriserede  
ŠKODA-forhandler
Så er din nye bil dækket, så snart du har aftalt det med forhandleren.

Dette er et salgsmateriale, hvor der ikke er plads til alle detaljer om forsikringen. Vil du vide 
det hele, skal du læse forsikringsbetingelserne. Du finder dem på www.topdanmark.dk.


