
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.

Program

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

Vstupní podmínky

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

• maximální stáří 15 let
• maximálně 300 000 najetých km
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Kryté součástky programu

Záruční program PLUS
Vám poskytne krytí
hlavních částí vozidla pro 
Vaši bezstarostnou jízdu.

DEFEND Car Protect
PLUS

Motor Převodovka Diferenciál Provozní
materiály a skříně

*Součástky
  CNG/LPG

*Náhrada
 půjčovného

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

• Délka pojištění:
 12, 24 nebo 36 měsíců

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

• Celkový limit pojistného plnění:
 až 50 000 Kč

• Limit na jednu pojistnou událost:
 až 25 000 Kč

• Neomezený počet škod
 do výše pojistného plnění

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

Obchodní sdělení

Kryté součástky

Převodovka
Manuální, automatická nebo s plynule měnitelným
převodem CTX:

Všechny vnitřní mazané součástky

HLAVNÍ ČÁSTI:

· Planetová soukolí

· Všechny hřídele mazané olejem

· Synchrony

· Přesuvníky

· Řadící vidlice

· Mechatronika

· Koše

· Olejové čerpadlo

· Lamelové spojky planetových soukolí

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.

Diferenciál
Všechny vnitřní mazané součástky

HLAVNÍ ČÁSTI:

· Talířové kolo

· Satelitní kola

· Vstupní a výstupní hřídel

· Kuželové kolo

· Planetová kola

Motor
Všechny vnitřní mazané součástky

HLAVNÍ ČÁSTI:

· Olejové čerpadlo

· Klikový hřídel

· Hlavní ložiska klikového hřídele

· Ojnice a ojniční ložiska

· Písty a pístní čepy

· Vačkový hřídel

· Hlava válce - v přímé souvislosti s tlakovým mazáním

· Vahadla hlavy válce

· Hydraulický napínák

· Rozvodový řetěz

· Hydraulická zdvihátka
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