WEBHALLEN
CAREPACK

CAREPACK SMÅ-EL

Är precis vad det låter som, en speciell och enkel försäkring framtagen
för dina mindre elprodukter upp till ett värde av 999 kronor.

CAREPACK MEDIA
upp till ett värde av 999 kronor.

Skydd mot otursskador • Inget åldersavdrag • Täcker tillbehör

SÅ HÄR FUNGERAR
CAREPACK SMÅ-EL & MEDIA
1.

Care Pack kan endast tecknas i samband med inköp av en ny produkt hos
Webhallen.

Pack gäller i 12 månader från inköpsdatumet som framgår av
2. Care
inköpskvittot.
Pack gäller för den specifika produkt som på inköpskvittot är markerad
3. Care
som försäkrad.
likvärdig produkt inte finns att tillgå ersätts produkten med tillgodokvitto
4. Om
som gäller i Webhallens butiker och på vår hemsida webhallen.com.
att få ersättning ska du kunna visa upp inköpskvittot på produkten,
5. För
där det framgår att du tecknat ett Care Pack.
att få ersättning ska den skadade produkten alltid returneras till butiken
6. För
- För CarePack Media (spel och filmer) gäller dessutom att produkterna ska
returneras till butiken i originalförpackningen.

7.

Den skadade produkten ersätts alltid direkt i butiken med en tekniskt likvärdig produkt. Har den försäkrade produkten utgått ur sortimentet lämnas
ersättning med en produkt ur samma produktgrupp till samma värde som den
försäkrade produkten. Ersättningsbeloppet kan aldrig överstiga det ursprungliga inköpspriset.

Läs mer om Care Pack på www.carepack.nu. Där hittar du även Moderna
Försäkringars integritetspolicy som innehåller information om vår personuppgiftshantering
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FÖR SMÅ-EL & MEDIA
Med Care Pack för Små-El & Media kan du försäkra dina
produkter som är köpta hos Webhallen och som kostar
upp till 999 kronor.
Care Pack ger dig en extra trygghet utöver tillverkarens felansvar. Care
Pack ersätter din produkt om den skadats och inte längre fungerar som
den ska. Care Pack för Små-el & Media gäller utan självrisk och utan
åldersavdrag.

Care Pack Små-els omfattning:

• Olyckshändelser, tappskador, vätskeskador och blixtnedslag.
• Funktionsfel som inte täcks genom garanti eller reklamationsrätt.
• Andra fysiska skador som påverkar funktionaliteten.

Care Pack Medias omfattning:

• Repor
• Sprickor
• Andra fysiska skador som påverkar funktionaliteten
Care Pack Små-el och Care Pack Media omfattar inte stöld eller förlust.
Skaderegleringen av Care Pack Små-el och Care Pack Media
sker direkt i butiken.

Begränsningar i Care Pack Små-El

• Skada som består i eller är en följd av slitage, handhavandefel,
förbrukning, onormalt brukande eller annan skada som inte
påverkar funktionen hos produkten.
• Förbrukningsmaterial såsom t.ex. lampor, batteri, film,
skrivarhuvuden, bläckpatroner.
• Skada förorsakad av den försäkrade produkten
• Förlust av produkt

Övriga upplysningar
Lagstiftning:

När du tecknar Care Pack kommer Webhallen och Moderna Försäkringar att behandla dina personuppgifter. Läs mer om vår personuppgiftsbehandling på respektive företags hemsida:
www.webhallen.se eller
www.modernaforsakringar.se/integritet/

Öppet köp

Du har alltid 60 dagars öppet köp på Care Pack.

Om Försäkringsgivaren

Moderna Försäkringar är en av marknadsledarna inom produktförsäkring. Lång försäkringserfarenhet kombinerat med ett
rikstäckande nätverk av noggrant utvalda serviceverkstäder
garanterar dig bästa tänkbara hjälp och service.
Försäkringsgivare är Moderna Försäkringar, org nr 516403-8662.
Filial till Tryg Forsikring A/S,Erhvervsstyrelsen, CVR-No. 24260 666
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