
denkt met je mee

EP:SMARTPHONE 
SERVICEPLAN  
Uitstekende dekking bij schade of diefstal

Voor alle merken smartphones, tablets en laptops

ALS JE ZORGELOOS  

WILT GENIETEN

Al vanaf 

5,49
PER MAAND





MET DE SMARTPHONEPOLIS FLEX GÉÉN  
ONVERWACHTE KOSTEN EN GÉÉN GEDOE  
MET DE REPARATIE!

Het melden van de schade kan eenvoudig online bij een door ons geautoriseerd 
reparatiebedrijf. Wij rekenen de reparatiekosten direct met hen af, zodat je daar geen 
omkijken naar hebt. Mocht het toestel niet te repareren zijn, dan vergoeden wij de 
kosten van een gelijkwaardig vervangend toestel.

Voorkom hoge reparatiekosten!

Toestel gaat
niet meer aan

Je smartphone gaat niet meer 
aan of laadt nog maar beperkt op 
door een mechanische schade.

Antenne- en 
WLAN-problemen

Geen ontvangst op plekken,
waar je normaal gesproken

gewoon bereik hebt.

Water- en vochtschade

Schade door een omgevallen glas 
drinken of een hevige regenbui?

Displaybreuk

Een kleine val kan al een barst
in het display veroorzaken.

Kapotte oplaadconnector

Het oplaadsnoer op die ene 
speciale manier vasthouden om 
te kunnen opladen?

Touchscreenproblemen

Alles wordt perfect weergegeven,
maar wanneer je over het scherm 

beweegt, gebeurt er niets.

Diefstal

Diefstal, roof en inbraak komt 
veel voor. Kies voor de optionele 
diefstaldekking

Elektronische schade

Mobiele telefoons zijn kwetsbaar door 
complexe technische onderdelen.



VERGOEDING REPARATIEKOSTEN

Dekking
Fabrieks- 
garantie

WERTGARANTIE  
EP:Smartphone  
Serviceplan flex

Materiaalfouten

Constructiefouten

Productiefouten

Materiaalkosten, verzendkosten en arbeidsloon

Elektronische schade

Valschade

Water- en vochtschade

Ondeskundig gebruik

Implosie/explosie

Displaybreuk

Brand- en bliksemschade

Displaybreuk
Technische defecten

Vorstschade
Bedieningsfouten

Accudefecten

+ Diefstaldekking
Fabrieks- 
garantie

WERTGARANTIE  
EP:Smartphone  
Serviceplan flex

Diefstal (inbraak, gewone diefstal of roof)

* Na afloop van de fabrieksgarantie en naast de wettelijke rechten.

*

*
*



VANAF SLECHTS €5,49 PER MAAND*

Verkoopprijs van het
toestel (incl. btw)

Maandpremie* met
eigen risico van € 50,-

Maandpremie* met
diefstalverzekering

en eigen risico van € 50,-
tot € 300,- € 5,49 € 7,49
tot € 500,- € 6,49 € 8,49
tot € 800,- € 8,49 € 10,49
tot € 1.100,- € 10,99 € 12,99
tot € 1.400,- € 13,99 € 15,99
tot € 1.800,- € 16,99 € 18,99

* Incl. 21% assurantiebelasting     

Je stelt zelf je verzekering samen en betaalt alleen voor wat je nodig hebt.
Zo heb je tegen een kleine meerprijs ook diefstaldekking.

De voordelen van de Smartphonepolis Flex van WERTGARANTIE
• Gunstig tarief, al vanaf € 5,49 per maand
• Looptijd 1 maand, daarna maandelijks opzegbaar
• Verzekeren tot 1 maand na aankoop
• Uitstekende dekking bij schade of diefstal
• Voor alle merken smartphones, tablets en laptops
• Eenvoudig af te sluiten
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