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Nu får du hjälp direkt på plats när bilen krånglar 
 
Moderna Försäkringar och Viking Sverige lanserar unikt pilotprojekt i 
Stockholm. 
  
Nu slipper du att bärga bilen till verkstaden för enklare typ av fel när den 
krånglar – i stället löser vi problemet på plats. En helt ny typ av servicebil har 
börjat rulla i Stockholm, redo att hjälpa bilister i nöd. Målet är att åtta av tio 
ska få hjälp på plats. 
 
Spik i däcket, dött batteri eller andra startproblem. Alla som stått på garageuppfarten 
eller vid vägkanten med en bil som vägrar att fungera vet vad som väntar. Men nu 
kan bärgning, väntan på diagnos, reparation och resor till och från verkstaden vara ett 
minne blott. 
  
Viking Sverige och Moderna Försäkringar har nämligen inlett ett samarbete som gör 
att bilister i Stockholm nu kan ringa efter en servicebil med personal som hjälper 
kunden att ta sig vidare i sin egen bil – snabbare, enklare och mer miljövänligt. 
  
Servicebilen är utrustad med diagnosredskap, reservdelar, verktyg, batterier som 
passar de flesta bilar och olika vätskor som bilen behöver. Servicebilens personal 
kommer att göra allt för att bilisten snabbt ska ta sig vidare. Vid allvarligare eller 
större fel, som kräver åtgärder på verkstad, förvandlar de snabbt servicebilen till en 
bärgningsbil. Men målet är att åtta av tio ska få hjälp på plats. 
  
- Viking är otroligt stolta över samarbetet med Moderna, där vi nu tillsammans 
erbjuder ett nytt och innovativt koncept som minimerar stilleståndstiden och minskar 
kostnaderna avsevärt genom att snabbt få kunderna vidare. Det här är ytterligare ett 
steg i vår strategi mot att förändra en annars så konservativ bilbärgningsbransch, 
säger Mårten Rosman, vd för Viking Sverige. 
  
- Moderna Försäkringar är en nytänkande utmanare och vi ser hur viktigt det är att 
anpassa sig efter den moderna kundens behov och förväntningar. Det kommer vi nu i 
ännu högre grad att kunna göra i och med det nya servicebilskonceptet, säger Mattias 
Arreflod, inköpsansvarig på Moderna Försäkringar. 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Mattias Arreflod, inköpsansvarig på Moderna Försäkringar 
Telefon: +46 73 823 42 00 
E-post: mattias.arreflod@modernaforsakringar.se 
 
Benito Guiance, presskontakt på Moderna Försäkringar 
Telefon: +46 704 67 65 69 
E-post: benito.guiance@modernaforsakringar.se 
 
Mårten Rosman, vd på Viking Sverige AB 
Telefon: +46 761 88 02 58 
E-post: mtr@vikingsverige.se 
 
 
 
 



 

 
Om Moderna Försäkringar 
Moderna Försäkringar är en utmanare på den svenska försäkringsmarknaden som erbjuder sakförsäkringar 
för det moderna företaget och individen. Moderna är en del av Tryg som är en av Nordens största 
försäkringskoncerner. I Moderna ingår även varumärkena Atlantica och Bilsport & MC. Läs mer på 
www.modernaforsakringar.se  
 
Om Viking Sverige 
Viking Sverige ingår i Viking Gruppen, som är en av Skandinaviens största bilräddningskoncern med en årlig 
omsättning på 500 M NOK. Viking Gruppen erbjuder bärgning- och assistanstjänster till försäkrings-, 
fordons- och finansindustrin. Förutom bilbärgning erbjuder Viking även tjänster inom medicinsk hjälp och 
levererar service- och jourtelefontjänster på uppdrag av olika partners genom vår dygnsbemannade 
kundtjänst. Läs mer på www.vikingsverige.se 
 


