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NJUT AV ATT KÖRA  
- HELA TIDEN



SCANDINAVIA B.E.S.T.-PROTECTION

BEST COVERAGE
BEST PARTS
BEST VALUE

Vi gillar alla ATV, men användningsområdena kan se väldigt olika ut. Och vi har alla olika 
krav på skydd. BRP erbjuder dig därför möjligheten att välja tillägget B.E.S.T. protection 
till din ATV (privat eller demobruk) vilket ger dig extra trygghet och fördelar.

FÖRDELAR
• Inga överraskande kostnader vid fabrikationsfel
• Bättre andrahandsvärde
• Kvalitativa reparationer hos BRP:s auktoriserade verkstäder
• Endast BRP:s originaldelar används vid eventuella reparationer

ÖVERFÖRS VID ÄGARBYTE, UTAN KOSTNAD 
B.E.S.T. protection följer med till nya ägaren vid ägarbyte, utan kostnad för vare sig 
köparen eller säljaren.

NÖJ DIG INTE MED MINDRE – VÄLJ B.E.S.T.-PROTECTION!



canamoffroad.comMer information kan ges av din BRP-återförsäljare.

MÖJLIGHET TILL FEM ÅRS UTVIDGAD SERVICE*

* Det maximala skyddet, inkl. BRP:s begränsade garanti, är 60 månader för Can-Am ATV.

B.E.S.T. PROTECTION 36 MÅNADERBEGRÄNSAD GARANTI 24 MÅNADER

HELTÄCKANDE SKYDD UTAN KILOMETERBEGRÄNSNING

MOTOR:
• Kolvar
• Cylindrar
• Topplock
• Ljuddämpare
• Kamaxel

TÄNDNING & START:
• Manuell start
• Startrelä
• Stator
• Svänghjul
• Elstart

ELEKTRONISKA  
KOMPONENTER:
• Tändningslås
• Spänningsregulator
• Elektronikmodul
• Hastighetsmätare
• Varvräknare
• Hastighetsgivare
• StyrservoBÄNSLESYSTEM:

• Bränsletank
• Bränsleinsprutning
• Bränslepump
• Förgasare
• Spjällhus

FJÄDRING & TRANSMISSION:
• Differential
• Drivaxel
• Drivknutar
• Växellåda

BROMSAR:
• Bromsok
• Huvudcylinder

OBS: extrautrustning, normala slitage- och förbrukningsdelar såsom batterier, däck, glödlampor, filter och smörjmedel omfattas inte av B.E.S.T. protection. 
B.E.S.T. protection inte tecknas för fordon som är i professionellt bruk eller för racing-fordon.

Följande komponenter omfattas av B.E.S.T. protection:



SKI-DOO®   LYNX®   SEA-DOO®   EVINRUDE®   ROTAX®   CAN-AM® brp.com

När vi säger B.E.S.T.
– menar vi det!

Att teckna ett BRP Extended Service Terms-avtal (B.E.S.T.) medför att du kan känna dig ännu tryggare 

då du vet att företaget som byggde ditt fordon finns där för dig. BRP, tillsammans med sina återförsäljare, 

anstränger sig för att ge dig det bästa marknaden kan erbjuda. B.E.S.T.-protection för de bästa produkterna!

FRÅGOR OCH SVAR

Kommer mitt B.E.S.T.-avtal upphöra efter ett visst antal körda kilometer eller timmar?
➤ Nej. B.E.S.T. har inga begränsningar gällande körsträcka eller drifttid. Så kör så långt du vill, så länge du vill!

Varför är B.E.S.T.-protection det rätta valet för min Can-Am ATV?
➤ Ingen känner ditt fordon bättre än de auktoriserade BRP-verkstäderna. Och de använder endast  
BRP-originaldelar vilket håller ditt fordon i toppenskick!

Måste jag teckna B.E.S.T. protection samtidigt som jag köper fordonet?
➤ Nej. Du har 60 dagar på dig att teckna avtalet (från fordonets leveransdatum).

Våra återförsäljare kan ge mer information. Hitta din närmaste återförsäljare på canamoffroad.com

TECKNA AVTAL INOM 
60 DAGAR FRÅN ATT 

FORDONET LEVERERADES 
TILL DIG!
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