
MOBILFORSIKRING  

DET SKAL OPLEVES

FÅ EN
ERSTATNINGS 
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ELLER TABLET
DAGEN EFTER

MOBILFORSIKRING 
MOD HVERDAGENS 

UHELD



HVORDAN 

Mobiler og tablets er uundværlige værktøjer i erhvervslivet.  
Derfor tilbyder vi dig markedets mest attraktive mobilforsikring, der forsikrer  
dine mobile enheder i tilfælde af et af hverdagens uheld. Du er også dækket  

mod mekaniske og elektroniske fejl, som opstår ved normalt brug,  
når reklamationsretten er udløbet. Forsætlig skade, bortkomst og tyveri  

er ikke dækket.

ER JEG DÆKKET MED MOBILFORSIKRING?

HØJT TALER- OG LYDFEJL
Vi dækker funktionsfejl,  

som påvirker lyden.

VÆSKESK ADE
Et lille stænk eller hele badekarret 

- du er dækket.

WI-FI-FEJL
Du er dækket ved Wi-Fi fejl, der 

forhindrer dig i at komme på nettet.

ØDELAGT SK ÆRM
Vi dækker revner i skærmen  

– små som store.

TOUCH SCREEN
Vi dækker, hvis din touch screen 

ikke reagerer.

OPLADNINGSFEJL
Problemer med opladningsporten? 

Du er selvfølgelig dækket.



GIV MIG
TRE GODE GRUNDE

VI DÆKKER ALLE HVERDAGENS UHELD
Der kan være 100 gode grunde til, at din mobil  

eller tablet bliver skadet. Og vi dækker uanset om  
du har tabt den i toilettet eller den er blevet kørt  

over af en kontorstol. 

INGEN VENTETID
Vi ved, det er vigtigt, at du altid er åben for business.  

Derfor sender vi din erstatningsmobil eller tablet af sted  
så hurtigt som overhovedet muligt, og vi dækker naturligvis 

alle forsendelsesomkostningerne.

DU ER DÆKKET I HELE VERDEN
Vi leverer allerede dagen efter inden for Europa, uanset om du 
er på forretningsrejse i Bruxelles eller på badeferie i Barcelona. 
Går din telefon i stykker andre steder i verden, er du naturligvis 

stadig dækket, men levering er dog begrænset til Europa.

MOBILPRIS < 2.400,-* ≥ 2.400,-*

Pris pr. måned 59,- 79,-

Selvrisiko pr. skade 299,- 399,-

PRISER OG SELVRISIKO

* Værdien på mobiltelefonen er ex. moms.



SÅ HURTIGT
ER DU I GANG IGEN

1

DU ANMELDER SKADEN
Det er nemt og hurtigt at anmelde skaden. 

Du ringer blot til vores samarbejdspartner SquareTrade på 
78 77 50 58. Det eneste krav for øjeblikkelig ekspedition er, 

at du betaler selvrisikoen med det samme. 
 

2

 DU MODTAGER EN MOBIL ELLER TABLET 
ALLEREDE NÆSTE DAG

Ringer du inden 15.30 mandag til fredag, kan vi levere allerede næste 
arbejdsdag i hele Europa. Anmelder du efter 15.30 fredag  

til og med søndag, har du din mobil eller tablet igen om tirsdagen.  
Med mindre at du er på en øde ø uden broforbindelse, eller har 

isoleret dig uden for normal rækkevidde, for så tager leveringer typisk 
en dag ekstra. Din erstatningsmobil eller tablet er fabriksrepareret fra 

SquareTrades lager og så god som ny. 

3

 DU SENDER DEN ØDELAGTE MOBIL  
ELLER TABLET RETUR

Sammen med din mobil eller tablet modtager du en frankeret 
svarkuvert, som du skal returnere den ødelagte mobil eller tablet  

i inden for syv hverdage. Se de fulde forsikringsvilkår på  
telenor.dk/mobilforsikring



VORES
MOBILFORSIKRING  

KAN VARMT ANBEFALES

For at give dig den bedst mulige hjælp, samarbejder vi
med SquareTrade, som er en af verdens førende virksomheder  

inden for mobilforsikringer.
 

De bliver varmt anbefalet af dem, der betyder mest: Kunderne!  
Tjek selv SquareTrade på Trustpilot.

Anmeld skade på telefon: 78 77 50 58
Åbningstider: Man.-fre. kl. 9-19 og lør. kl. 10-16.30

Lukket: Søndag og helligdage
www.squaretrade.dk

Vi ved, at din mobil er en vigtig forudsætning for, at du kan arbejde på farten 
og kunderne kan få fat på dig. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at sikre, at du 

altid er åben for business. Blandt andet ved at introducere markedets 
stærkeste mobilforsikring. 

Med i pakken får du Danmarks stærkeste netværk og Telenor Erhvervs  
team af dedikerede medarbejdere, der sidder klar til at supportere dig  

og dine kolleger 24 timer i døgnet.


