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Fem års garanti, tre års vägassistans och finansiering med fem års bunden ränta. Det är några av 
förmånerna som nu erbjuds den som köper en Bürstner husbil hos en av Bürstner Sverige AB auktoriserad 
återförsäljare. Med det nya och omfattande garanti- och trygghetspaketet får Bürstners kunder ett ännu 
tryggare ägande och bilen ett betydligt större andrahandsvärde.  
– Det här är marknadens mest omfattande garanti- och trygghetspaket. Vi tror att våra kunder kommer att gilla det 
här, säger Conny Ekman, som tillsammans med Jörgen Carlsson är ansvarig på Bürstner Sverige AB.  
– Vi har märkt genom åren att våra kunder uppskattar trygghet och långsiktighet. Kunden ska känna sig viktig – 
också efter köpet. Här finns stora ekonomiska fördelar för kunden, säger Jörgen Carlsson, och tar exemplet med den 
treåriga vagnskadegarantin:  
– Med vagnskadegarantin ingående i köpet räcker det att ha sin husbil halvförsäkrad under de första tre åren. Vår 
vagnskadegaranti kan spara omkring13 000 kronor beroende på vad man har för försäkringsbolag.  
Följande delar ingår i Bürstner Sverige AB:s trygghetspaket:  
* Fem års garanti – nyhet!  
När den tvååriga fabriksgarantin är avslutad ger Bürstner Sverige AB ytterligare tre års garanti.  
* Tre års vägassistans – nyhet!  
Vid maskinhaveri eller annat tekniskt/elektriskt fel ges kostnadsfri hjälp med reparation, bärgning, hyrbil eller 
hotellövernattning. Den treåriga vägassistansen lämnas inom de flesta av Europas länder och har tillkommit genom 
ett samarbete med Falcks Räddningskår.  
* Tre års vagnskadegaranti  
Som tidigare nämnts så ingår tre års vagnskadeförsäkring och medför att husbilen endast behöver vara halvförsäkrad 
de första tre åren. Vagnskadeförsäkringen lämnas av Östgöta Brandstodsbolag som är en del i Länsförsäkringar.  
* Fem års täthetsgaranti  
Täthetsgarantin mot inkommande fukt i karossen kräver att husbilen testas en gång om året hos en av Bürstner 
Sverige AB auktoriserad serviceverkstad. Bürstner Sverige betalar kostnaden för fukttesterna under garantitiden.  
* Owner’s Card – nyhet!  
Owner’s Card ger 35 procents rabatt på Bürstner originalreservdelar och timdebiteringen hos Bürstner Sverige AB:s 
serviceverkstäder så länge husbilen rullar. Owner’s Card Card följer med husbilen och gör den extra attraktiv för 
nästa ägare. I kortet ingår också andra rabatter, kampanjerbjudanden, med mera.  
Utöver garanti- och trygghetspaketet erbjuder Bürstner Sverige nu en trygg finansiering:  
Fem års bunden ränta – nyhet!  
De betryggande räntevillkoren har tillkommit genom ett avtal mellan Bürstner Finans och Santander Consumer 
Bank.  
– Vi är övertygade om att trygghetspaketet, tillsammans med den förmånliga finansieringen, kommer att stärka 
Bürstners position som en av Sveriges mest köpta husbilar, avslutar Conny Ekman.  
Kontaktuppgifter: 
Jörgen Carlsson, 0142-298 288 eller 070-300 26 70 
Conny Ekman, 0142-298 272 eller 070-550 35 36 
 
 
 


