Sikkerhed og
livskvalitet
ABUS tilbyder dig praktiske løsninger
til øget sikkerhed. Vores produkter er
specielt udviklet til dig, der ønsker at
øge sikkerheden og livskvaliteten.

Udbetaling af
kompensation

Opnå kompensation
ved tyveri
Der stjæles en cykel hvert 7. minut i Danmark

Forhandler:

Ved et tyveri skal følgende krav være opfyldt:
• den stjålne cykel skal være købt og faktureret
sammen med en ABUS lås/låsekombination
fra kompensationsordningen
• cyklen var ved tyveriet fastlåst til et solidt,
stationært objekt (IKKE et nyplantet træ,
en anden cykel, et spinkelt stakit mv.)
Er ovenstående krav opfyldt, kan du
registrere dit tyveri på vores hjemmeside
www.abus.dk/kompensation
og få kompensation ved et nyt køb hos
din cykelhandler.

Vi går ikke på kompromis med din sikkerhed.
Din cykelhandler giver dig også gerne rådgivning
om den helt rigtige ABUS hjelm til dit behov!

STOP

Cykeltyve
n!
www.abus.dk

ABUS kompensation
Vi er så sikre på, at vores låse holder tyvene væk, at vi
tilbyder ulempe-kompensation ved tyveri i 2 år efter
købsdatoen på din nye cykel, hvis den er købt sammen
med en ABUS lås/låsekombination.
Låse med kompensation
De låse, der er omfattet af kompensationsordningen,
er alle Varefakta kontrollerede, hvilket tilmed er din
garanti for, at låsen er gennemtestet og lever op til en
række skrappe krav. Kompensationen ydes i forskellige
beløbsstørrelser alt efter låsens sikkerhedsniveau.

Kompensationsbeløb: Kr. 500,-

ABUS 4850 Amparo
med kæde

ABUS 505
Ketaro

Kompensationsbeløb: Kr. 750,-

ABUS 410 Ultra
230 mm

ABUS 6000
Bordo DK

ABUS 47 / 470
Granit Plus

Kompensationsbeløb: Kr. 1.000,-

ABUS 501
uGrip Plus

ABUS 6500
Bordo X-Plus

ABUS 54 / 540
Granit X-Plus

ABUS Steel-O-Flex
1000 Granit

Kompensationsbeløb: Kr. 1.500,-

ABUS 5000
Protectus
med kæde

ABUS 8900 Ionus

ABUS 8210 Iven

ABUS 6015
Bordo Key Alike
Bosch

ABUS 64 Futura
230 mm

ABUS 640
Granit Plus
230 mm

ABUS 6010
Bordo Centium

ABUS 1060 City Chain
X-Plus

