
Basic

Op til 
77KW/105hk

78KW/106hk
til 

103KW/140hk

104KW/141hk 
til 

146KW/199hk

147KW/200hk 
til 

180KW/245hk

EADK Priser 2020

Ovenstående priser er i DKK + moms

Over 
181KW/246hk

2.515 3.155 3.495 4.445 5.155

Comfort 3.710 4.750 5.435 7.180 8.490

Comfort Plus 4.795 6.230 7.255 9.685 11.470

Betingelser:
 + Basic kan tegnes på biler op til 12 år og ubegrænset km 
 + Comfort kan tegnes på biler op til 12 år 200.000 km
 + Comfort Plus kan tilbydes til biler op til 7 år/100.000 km
 + Fuld dækning på løn og materialer op til 100.000 km, derefter nedskrivning  
pr. 10.000 km med 10% op til 140.000 km på materialer
 + 50% pristillæg for biler med alternative brændstoffer - gas eller naturgas     
 + 10% pristillæg for køretøjer med el- eller hybriddrev   
 + Vægttillæg kr. 745 over 2.8 ton (totalvægt)
 + Biler over 7 år maks dækning pr skade kr. 20.000,-
 + Maks erstatning på biler med over 272 HK er kr. 75.000,- under det er der ingen grænser.

En eksisterende kunde, der IKKE har haft EADK Approved, kan ikke tegnes ind i forbindelse med en forlængelse 
af leasingkontrakt. Det vil sige, at en eksisterende bil og bruger, der har haft en leasingkontrak UDEN en garanti 
kan IKKE tegne en garanti ved forlængelse af leasingkontrakten.



Udelukkelse fra tegning af forsikring

Der kan ikke tegnes forsikringer for biler: 
 - som ikke lever op til retningslinjerne for godkendelse gældende for det pågældende produkt
 - som i perioder anvendes til taxikørsel, udlejningsbil med og uden chauffør (herfra 
undtaget er leje over en længere periode, hvor lejeperioden som minimum andrager et år), biler    
der anvendes som køreskolebiler, indsatskøretøjer tilhørende myndigheder (fx politi, brandvæsen),    
kurér-ekspres-og pakketjenester, sygetransport, erhvervsmæssig personbefordring eller  
erhvervsmæssig godstransport

 - som sælges til erhvervsmæssige videreforhandlere
 - som indtegnes til forhandleren (demobiler undtaget)
 - med aggregater, hvor ydelsen eller drejningsmomentet er blevet øget (f.eks. biler med chiptuning)
 - biler med mere end 8 cylindre
 - biler med tilladt totalvægt over 3.5 t. 
 - af mærker som ikke er nævnt herunder

Følgende bilmærker kan indtegnes: 

Alfa Romeo
Audi
BMW
BMW-Mini
Chevrolet
Chrysler
Citroën
Daihatsu
Fiat
Ford

Honda
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
Kia
Lada
Lancia
Land Rover
Lexus

Mazda
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Nissan
Opel
peugeot
Porsche
Renault
Renault dacia
Seat

Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Toyota
Volvo
VW

Biler, der ikke på positiv listen, kan muligvis godt indtegnes, men skal særbehandles.

Mere info findes her: https://www.eadk.dk/eadk_approved.pdf


