Záruka až 3 roky
Pro každé max 5 let staré auto
do 200 tisíc najetých km

Co všechno kryje?
Všechno, co kryjí běžné záruky u nových aut
Tedy ne běžné opotřebení, ale všechny náhlé události
Cokoliv, co vám praskne, shoří nebo upadne

100 %
nákladů při náhlých
poruchách

0%
spoluúčast

Pojistka platí nejen v ČR ale také v celé EU.
Zahrnuje vše od motoru a převodovky až po
řídící jednotku, elektroniku v okénkách,
centrální zamykání, startování a klimatizaci
(konkrétně viz graﬁka na další straně)!

3 roky
bez omezení
najetých kilometrů

200 000 Kč
pojistné plnění

Jak to funguje, když
se něco přihodí?

Zavoláte do naší partnerské
pojišťovny Defend a nahlásíte,
co se stalo

Získáte kontakt na
nejbližší autorizovaný
autoservis

Necháte si schválit
cenu opravy a víc
neřešíte

Do 7 dnů od události na telefoní číslo
+420 233 103 111 nebo e-mailem na
likvidace@defendinsurance.eu.
Potřebovat přitom budete číslo
pojistné smlouvy a VIN kód vozidla.

Pokud budete potřebovat odtah - do
ceny 2 000 Kč ho máte zdarma v rámci
pojistky.

Pojišťovna za vás opravu v servisu
rovnou zaplatí, nebo vám do 15 dnů
náklady proplatí na účet.

Kolik budete za pojistku platit?
Zavolejte nám, připravíme vám nezávaznou nabídku.

Petr Michal
Prodejce vozidel

+420 732 804 804
michal@autozdovozu.cz
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Systém
vstřikování
paliva

• Všechny vnitřní mazané součástky
• Vnější součástky motoru: sací
potrubí, setrvačník, ozubený věnec,
turbojednotka
• Elektronická řídící jednotka motoru

Spojka
• Přítlačný kotouč
• Vypínací ložisko spojky
• Hlavní a pomocný válec

• Škrticí klapka
• Měřič průtokového
množství vzduchu
• Vstřikovače
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Pohon čtyř kol
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• Všechny vnitřní mazané součástky
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Řízení
• Hřebenová tyč řízení a pastorek
kromě manžet
• Skříň převodovky řízení
• Hřebenová tyč posilovače řízení
• Čerpadlo
• Skříňka pomocné páky
• Nádržka posilovače řízení

Klimatizace
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• Kompresorová jednotka klimatizace
• Klapky regulace vzduchu

Diferenciál
• Všechny vnitřní mazané součástky
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Převodovka
3
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• Všechny vnitřní mazané součástky,
řídící jednotky, mechatronika
• Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky měniče točivého
momentu

Chladicí systém
• Vodní čerpadlo
• Chladič
• Chladič oleje

Elektrická instalace
•
•
•
•
•
•
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Palivová soustava
• Dieselová a benzínová
• Mechanická a elektrická palivová
čerpadla

Brzdy

•

•
•
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•
•
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•
•

Hlavní brzdový válec
Brzdové válečky
Ventil omezovače brzdného účinku
Posilovač
Modulační ventil a snímače ABS

Startér motoru
Alternátor
Zapalovací cívka
Regulátor napětí cívky
Relé přerušovače směrových světel
Motorky stěračů předního a zadního
skla a ostřikovačů
Motorky elektrického stahování oken
a posuvné střechy
Motorky centrálního zamykání
Motorek ventilátoru topení
Rozdělovač
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Kolik budete za pojistku platit?
Zavolejte nám, připravíme vám nezávaznou nabídku.
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Petr Michal
Prodejce vozidel

+420 732 804 804
michal@autozdovozu.cz

