
Dojednajte si predĺženú záruku až na
3 roky priamo u vášho predajcu vozidla.

Experience More...

Prodloužená záruka až na 3 roky.

NÁKUP VOZU BEZ STAROSTÍ.

VYBERTE SI AUTO, KTERÉ SE VÁM LÍBÍ A NECHTE SVÉ STAROSTI NA NÁS.
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Program

Při kryté poruše jsou hrazeny i náklady na odtah do nejbližšího kvalifikovaného servisu do maximální výšky 5 000 Kč.

Záruční program DEFEND Car Protect COMFORT
lze sjednat na vozidla, která splňují následující kritéria:

• maximální stáří 10 let
• maximálně 250 000 najetých km
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Chladicí systém

Kryté součástky programu

Záruční program COMFORT
Vám poskytne široké
pojistné krytí pro Vaši
bezstarostnou jízdu.

DEFEND Car Protect
COMFORT

NÁKUP VOZU BEZ STAROSTÍ.

• Délka pojištění:
 12, 24 nebo 36 měsíců

• Limit najetých km za rok:
 10 000 km až neomezeně

Záruka DEFEND Car Protect nabízí ochranu před nečekanými výdaji spojenými
s mechanickými, elektronickými a elektrickými poruchami pojištěného vozidla.

Vstupní podmínky

• Celkový limit pojistného plnění:
 až 150 000 Kč

• Limit na jednu pojistnou událost:
 až 75 000 Kč

• Neomezený počet škod
 do výše pojistného plnění

• Rychlá a kvalitní likvidace
 pojistných událostí
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Správce pojištění
DEFEND INSURANCE s. r. o., IČ: 63478498, se sídlem Roztylská 1860/1, 148 00 Praha 4 - Chodov, Česká republika, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 288987

Tento dokument je obchodní sdělení. Jeho účelem je poskytnout základní informace o pojištění
DEFEND Car Protect COMFORT. Nejedná se o přepis kompletních pojistných podmínek
vztahujících se k pojistné smlouvě. Pojistné podmínky pojištění DEFEND Car Protect
COMFORT v plném znění jsou přílohou každé pojistné smlouvy.

Obchodní sdělení

Kryté součástky

Motor
Všechny vnitřní mazané součástky
Vnější součástky motoru: sací potrubí, setrvačník,
ozubený věnec, turbojednotka

Chladicí systém motoru
Vodní čerpadlo

Převodovka
Manuální, automatická nebo s plynule měnitelným
převodem CTX:
Všechny vnitřní mazané součástky

Řízení
(včetně posilovače řízení)

Hřebenová tyč řízení a pastorek, skříň převodovky řízení,
hřebenová tyč posilovače řízení, čerpadlo,
EPS elektromotor servořízení, skřínka pomocné páky,
nádržka posilovače řízení

Brzdy
Hlavní brzdový válec, brzdové válečky, ventil omezovače
brzdného účinku

Měnič točivého momentu
Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky

Diferenciál
Všechny vnitřní mechanické součástky

Spojka
Přítlačný kotouč, vypínací ložisko
spojky, hlavní a pomocný válec

Palivová soustava
(dieselová a benzínová)

Mechanická a elektrická palivová čerpadla

Elektrická instalace
Startér motoru, alternátor, zapalovací cívka, regulátor
napětí cívky, relé přerušovače směrových světel,
motorky stěračů skel a ostřikovačů

Pohon čtyř kol
Všechny vnitřní mazané součástky
pohonu všech čtyř kol

Provozní materiály
a skříně
Provozní kapaliny a filtry jsou kryté jen v případě,
musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky.

Skříně jsou kryté jen v případě, musí-li se vyměnit
v důsledku selhání kryté součástky.


