
Et Nordea Finans produkt



Læs mere om Drive7 samt forsikringsvilkår på nordeafinans.dk/drive7

Er bilen finansieret med Drive7 billån følger den udvidede garantiforsikring 
bilen. Det vil sige at sælges bilen fx videre efter tre år, indenfor bilens 
dæk ningsperiode, er der fire års udvidet garantiforsikring tilbage på bilen, 
forudsat at bilen ikke inden periodens udløb har kørt mere end 150.000 km. 
Den nye ejer får glæde af den resterende tid på Drive7, og derfor er biler 
med Drive7 ofte mere attraktive at sælge videre. 

Billån med Nordea Finans – et trygt valg
• Finansiering af både bil og ekstraudstyr

• Fair rentesatser

• Valgfrihed mellem fast og variabel rente

• Konkurrencedygtige etableringsomkostninger på lånet.

Spørg din forhandler

Drive7 tilbydes kun gennem Nordea Finans og den udvidede garanti-
forsikring kan ikke købes separat. Så bed din bilforhandler om et lånetilbud 
via Nordea Finans, så du får sikkerhed der rækker langt ud i fremtiden.

Den udvidede garantiforsikring forudsætter, at bilen serviceres efter 
fabrikantens forskrifter. 

Samlet sikkerhed der 
rækker langt ud i fremtiden

Drive7 er et billån med en udvidet garantiforsikring mod mekaniske 
og elektroniske fejl indtil bilens 7. år, eller til den har kørt 150.000 
km, hvad end der indtræder først. Når fabriks garantien og/eller 
forhandler garantien på bilen løber ud, så starter Drive7. Den 
ud videde garantiforsikring er en del af den aftale, du indgår 
med Nordea Finans, når du låner penge til din bil. Med Drive7 
har du en samlet sikkerhed, der rækker langt ud i fremtiden.

Tryghed og økonomiske fordele 
Drive7 giver tryghed, fordi:

• Den dækker mod elektroniske og mekaniske fejl,  som beskrevet i 
 forsikringsvilkårene

• Den løber indtil bilens 7.  år fra første indregistrering eller til bilen 
 har kørt 150.000 km

• Den udvidede garantiforsikring følger bilen, også ved videresalg

• Den supplerer fabriksgarantien og/eller forhandlergarantien.
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Det med småt
Drive7 udbydes i samarbejde med QBE Insurance og administreres af Willis Insurance 
Agency I/S (WIA). 

Drive7 tilbydes kun gennem Nordea Finans, og den udvidede garantiforsikring er en del 
af din låneaftale.

Den udvidede garantiforsikring forudsætter, at bilen serviceres efter fabrikantens forskrifter. 

Den udvidede garantiforsikring påvirker ikke dine rettigheder efter købeloven og har en 
anslået værdi på 8.900 kr. 

Tal med din forhandler om fordelene for dig ved Drive7 
eller læs mere på nordeafinans.dk/drive7

Mere værdi i dag 
– og i fremtiden
• Giver tryghed i biløkonomien
• Dækker op til bilens 7. år
• Gælder både nye og brugte biler 
• Følger altid bilen, selvom bilen skifter ejer 
• Gør bilen mere attraktiv ved videresalg.


