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Burger King lanserar grillförsäkring  
– delar ut hamburgare vid totalt grillförbud nästa sommar 

– samtliga försäkringsintäkter går till frivilliga brandkåren 
 

Efter den rekordtorra sommaren 2018, med grillförbud i hela landet, lanserar Burger King – som alltid 
grillar sina hamburgare över öppen eld – försäkringen ”Grillsurance”. Den garanterar svenska folket 
grillade hamburgare – även vid totalt grillstopp. ”Grillsurance” ger rätt till en eldgrillad hamburgare för 
varje dag som det råder totalt grillförbud under sommaren 2019. Intäkterna går till Förbundet Sveriges 
Frivilliga Brandkårer, och Burger King dubblar bidraget som kommer in från kunderna. Bakom 
kampanjen står INGO som nyligen vann uppdraget för Burger King.  

 

– Precis som de flesta svenskar älskar vi på Burger King grillat, och hos oss är grillen alltid igång, oavsett 
väderlek. Så om det blir ett totalförbud även nästa sommar kan man komma till oss och få grillbegäret 
stillat. Och oavsett grillstatus nästa sommar så hoppas vi att många vill vara med och bidra till Sveriges 
Frivilliga Brandkårer som gör ett viktigt jobb, säger Iwo Zakowski, vd på Burger King i Sverige. 

 

Det totala grillstoppet sommaren 2018 som infördes i 18 av 21 län och varade i genomsnitt 9,8 dagar 
blev ett hårt slag för många svenska grillentusiaster. Med totalförbudet, som innebar att det inte ens var 
tillåtet att grilla på den egna tomten, hänvisades vi till spisen och stekpannan för att tillaga klassiska 
grillrätter. 

 

Med “Grillsurance”, i form av ett frivilligt tillägg på fem kronor på ett Whopper Meal, blir det möjligt att 
slippa ännu en sommar utan grillat. Försäkringen – en kod som erhålls i kassan och registreras på nätet – 
ger försäkringstagaren rätt att kvittera ut en eldgrillad Whopper om dagen i det område där totalt 
grillförbud råder under perioden juni–augusti 2019. 
 

Intäkterna från Burger Kings grillförsäkring går oavkortat till Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. 
Burger King bidrar dessutom genom att dubbla det belopp som kommer in via försäkringstagarna. 

 

– Vi är naturligtvis glada och stolta över att bli uppmärksammade för vårt arbete, även när det inte 
brinner, och varenda krona som kommer in gör nytta, både i det operativa räddningsarbetet och i vår 
förebyggande verksamhet som exempelvis handlar om att hålla utbildningar i hjärt- och lungräddning, 
säger Göran Nilsson, ordförande för Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer. 

 

”Grillsurance” introduceras på Burger Kings samtliga 132 restauranger i Sverige idag, fredagen den 31 
augusti, och kommer att finnas tillgänglig till och med den 11 september.  

 

Så funkar Grillsurance: 

1. Köp en Grillsurance Whopper, spara kortet du får till menyn. 

2. Använd koden på kortet för att teckna din försäkring på www.grillsurance.se  

http://www.grillsurance.se/


3. Kvittera ut eventuella Whoppers nästa sommar.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Iwo Zakowski, vd, Burger King Sverige  

Mobil: 0725-557750 
E-post: iwo.zakowski@kingfood.se 

Press material:  
www.grillsurance.se/press 
 

FAKTA Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer: 

Förbundet Sveriges Frivilliga Brandkårer är ett opolitiskt intresseorgan för frivilliga kårer och 
kommunala räddningsvärn i Sverige. Förbundet arbetar aktivt för ett säkrare och tryggare samhälle 
med inriktning på brandskydd, men även för att enskilda medborgare ska öka sin egen trygg- och 
säkerhet, i hemmet och samhället.  
 

Om Burger King:  
Burger King är en av världens största restaurangkedjor, med mer än 12 600 restauranger i 86 länder, 
varav 90 restauranger finns i Sverige. 90 procent av Burger Kings restauranger världen över ägs och drivs 
av oberoende franchisetagare varav många är familjeägda som har funnits i flera decennier. Följ oss 
på Facebook och www.burgerking.se 
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