
I henhold tIl lovgIvnIngen skal
vI oplyse følgende:

1.  Panasonic Center har indgået aftale med Danrisk Forsikringsagentur om 
salg af forsikringer.

2.  Dækningsomfanget for kompletsikring fremgår af beting
elserne, som du får udleveret sammen med din købsnota.  
Betingelserne udleveres naturligvis også gerne på forespørgsel.

3.  Særlige skader, omfattet af denne forsikringsaftale, kan være dæk
ket af din evt. indboforsikring. Det drejer sig især om anden plud
selig hændelse samt kortslutningsskade som følge af lynnedslag. 
 
Vi skal her henlede opmærksomheden på indboforsikringens selvrisiko og 
afskrivningsregler, som du kan se i dine forsikringsbetingelser for indbofor
sikringen. Uanset om din evt. indboforsikring dækker disse særlige skader, 
vil du kunne opnå erstatning fra KompletSikring uden selvrisiko 
og uden afskrivning af apparatværdien. (Undtaget EDB, PC og 
Tablets)

4.  Forsikringens løbetid afhænger af produkttype, fremgår af betingelserne 
samt nærværende folder, og regnes fra produktets købsdato.

5.   Du har 14 dages fortrydelsesret for tegnet kompletsikring.  
Forsikringen kan herefter opsiges skrifteligt af hver af parterne med  
30 dages varsel til en 1. i en måned.

6. For kompletsikring, gælder forsikringsaftaleloven.
7. Skader anmeldes til Danrisk Forsikringsagentur på telefon 70 22 12 31.
8.  Du kan klage over forsikringsaftalen til Ankenævnet for Forsikring, hvor 

forsikringsselsskabet er tilsluttet.
9.  kompletsikring giver følgende dækning ud over købelovens 2årige 

reklamationsret:
•	  Elektriske eller mekaniske nedbrud opstået efter udløb af købelovens 

2årige reklamationsperiode.
•	Anden pludselig hændelse (bl.a. uheld)
•	Vandskade
•	Kortslutning

10.  Panasonic Center modtager formidlingsprovision af forsikringssalget.  
Ved henvendelse til Panasonic Center kan provisionensstørrelse oplyses.

kompletsikring
en tryghed ud over det sædvanlige

for dig og dit nye udstyr.
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hvad dÆkkeR
kompletsIkRIng?
kompletsikring giver dig tryghed for at dit
nye apparat kommer til at fungere, eller bliver ombyttet
efter et nedbrud – helt uden udgifter for dig!*

funktionsfejl
elektriske eller mekaniske nedbrud opstået efter udløb 
af den 2årige reklamationsperiode

Uheldsskader
udefra kommende skader, herunder hændelige uheld

Rensning
når rensning kan afhjælpe en opstået fejl

slitage
når en opstået fejl skyldes at dele i apparatet er slidt 
op og må udskiftes

pixelfejl

med en kompletsikring betaler du ingen  selvrisiko* 
når en skade erstattes, og der afskrives ikke på 
 apparatets værdi i dækningsperioden.

Det er da tryghed for alle pengene!

kompletsikring dækker ikke:
•	Tyveri og bortkomst af enhver art
•	Brand
•	Følgeskader (skader på f.eks. cd  og dvdmedier)

* Dog selvrisiko på kr. 250, på EDB, PC og Tablets



varens pris fra - til edB, pC, tablets
3 år(+1)

foto, auto, transp., 
hIfI, dvd, tv, 

parabol, hvidevarer 
5 år (+3)

0  2.500 295 295
2.501  5.000 395 395
5.001  7.500 895 595

7.501  10.000 1.095 795
10.001  15.000 1.495 995
15.001  20.000 1.695 1.295
20.001  50.000 1.995 1.595

EDB, PC,
Tablets

Foto, Auto, 
Transp.

HiFi 
+ DVD

TVskærme 
+ Paraboler Hvidevarer

pris fra og til 3 år 5 år 5 år 5 år 5 år

0  2.500 595 695 495 695 499

2.501  5.000 895 995 795 895 799

5.001  7.500 1.195 1.295 995 1.195 999

7.501  10.000 1.395 1.495 1.295 1.395 1.099

10.001  15.000 1.795 1.895 1.495 1.795 1.299

15.001  20.000 1.995 1.995 2.395 2.295 1.499

20.001  50.000 2.495 2.495 2.995 3.495 

50.001  100.000    7.995 

100.001  150.000    9.995 

hvad kosteR
kompletsIkRIng?

som medlem af
ClUB panasonIC
fÅR dU fleRe
foRdele
Som medlem af Club Panasonic får du fl ere fordele, bl.a. mulighed 
for en billig 5 års garanti!*

Club Panasonic’s 5årige garanti udvider den 2årige reklama
tions/garantiperiode som du altid får på dine køb, til at dække alle 
former for elektriske eller mekaniske nedbrud (funktionsfejl) i hele 5 
år! Ønsker du også at være dækket mod udefrakommende skader, 
hændelige uheld m.v. hør venligst personalet herom.

Meld dig ind i vores medlemsklub og få mulighed for 5 års garanti 
på dine Panasonic produkter fra kun kr. 295, 

andre fordele ved Club panasonic:
•	 10% rabat på vores KompletSikring

(se herom i denne folder)
•	Invitation til førudsalg
•	Udmeldelse kan ske når som helst
•	Gratis medlemskab

* Dog kun 3 år ved EDB, PC og Tablets.

kompletsikring administreres af:

Danrisk Forsikringsagentur
CVR nr. 33953194

Havnevej 1
4000 Roskilde
Tlf. 70 22 12 31

hvad eR
kompletsIkRIng?
KompletSikring er en tryghed, der sikrer dig mod uforudsete udgift
er til reparation af dit nye udstyr, eller i værste fald anskaffelse af 
nyt, hvis det pludselig skulle gå i stykker.

Når du køber et nyt apparat hos Panasonic Center vil det altid 
være af meget høj kvalitet. Men trods dette, ser vi ofte at der opstår 
hændelige uheld som selv den bedste kvalitet ikke klarer. Det kan 
være uheld forårsaget af børn eller dyr, eller man kan selv komme 
til at tabe sit apparat, spilde væske i det eller det udsættes måske 
blot for fugt. Stort set alle former for uheldsskader, dækkes af Kom
pletSikring.

Står dit apparat af midt i det hele fordi det skal renses eller dele 
i det er slidt op, dækker KompletSikring også udgifterne til dette.

Dit nye apparat er omfattet af købelovens reklamationsbestemmel
ser i 2 år. Men den omhandler kun funktionsfejl. Ud over at Kom
pletSikring dækker dit apparat mod hændelige uheld fra den første 
dag, udvider den også dækningen af funktionsfejl til hele Komplet
Sikringens løbetid.

Løbetiden for KompletSikring er 5 år på TVskærme/
Paraboler/Hvidevarer,  HiFi/DVD/Foto/Autostereo/
Transportabelt og 3 år på EDB udstyr.


