
Minska risken för stöld med stöldskyddsmärkning  

-på din cykel eller barnvagn 
 
Under 2022 polisanmäldes enormt många cykelstölder runt om i landet vilket visar att cykellås inte är en 

tillräcklig säkerhet. En stöld av något som du använder dagligen och dessutom kostar en hel del pengar 

kan ställa till det för ditt vardagspussel. Nu kan du enkelt minska risken för att din cykel eller barnvagn 

blir stulen genom senaste tekniken av stöldskyddsmärkning. 

 

Hur fungerar ISR stöldskyddsmärkning? 

Du får med dekaler och en stöldmärkning i form av vätska som du applicerar på din cykel eller 

barnvagn. Bara dekalerna avskräcker tjuven från att stjäla. Stöldmärkningen är osynlig och har en unik 

kod som är omöjlig att tvätta bort. Via en central databas kan polisen med hjälp av en smartphone få 

fram koppling mellan dig och din cykel/barnvagn och på så sätt kan du få tillbaka det du blivit 

bestulen på. 

Den här tekniken hjälper även till att binda kriminella till brottet, vilket i sin tur kan leda till ett hårdare 

straff. 

 

Stöldskyddsmärkning + 1 års trygghetsförsäkring 
När du investerar i stöldskyddsmärkningen får du med en 1-årig trygghetsförsäkring som ger dig en 

extra trygghet om du trots allt har otur att råka ut för en stöld. När du anmäler en cykelstöld till ditt 

hemförsäkringsbolag får du inte ut inköpspriset för cykeln eftersom du måste betala en självrisk och 

dessutom görs ett åldersavdrag beroende på hur gammal cykeln är. Åldersavdraget blir högre för varje 

år som går vilket gör att du måste betala mer pengar från egen ficka när du är tvungen att köpa en ny 

cykel. Trygghetsförsäkringen ersätter dig för både självrisken och åldersavdraget! (är cykeln äldre än 

årets/föregående årsmodell kan en ej försäkras – då väljer du den gröna förpackningen för 495 kronor) 

  

Fördelar du inte får missa   

• Stöldskyddsmärkning, engångskostnad 695 kr 

• Snabb och effektiv stöldskyddsmärkning  

• Minskar risken för stöld   

• Större chans att återfå stulen cykel eller barnvagn 

• Rekommenderas av polis och försäkringsbolag 

• Binder kriminella till brott 

• Vid stöld ersätts självrisk och åldersavdrag  

• Trygghetsförsäkringen förnyas separat årsvis, 288 kr/år 

• Ytterligare information på www.isrcodecheck.se/information  

 

Vad behöver du göra? 

Det enda du behöver göra är att märka din cykel/barnvagn med vätska och dekaler samt registrera din 

märkning på www.retainagroup.com/adnas . Med bara några minuters arbetsinsats har du minskat 

intresset för tjuv och hälare avsevärt. Så snart din registrering är gjord kan polis i Sverige och 

utomlands se att det är du som är ägare till din cykel eller barnvagn. 

 

Leveranssätt 

Produkten levereras direkt från leverantören efter utförd beställning.  

(här kan du läsa leverantörens policy för personuppgiftshantering) 

http://www.isrcodecheck.se/information
http://www.retainagroup.com/adnas


 

(https://www.svenskforsakring.se/statistik/hem--villa-foretags--och-fastighetsforsakring/cykelstolder/) 
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