
Grafické znázornění je ilustrativní. Pojmem záruka se rozumí pojištění náhlých a nepředvídatelných vnitřních mechanických nebo elektrických poruch pojištěného vozidla.

BRONZE
maximálně

15 let
250 000 km

SILVER
maximálně

10 let
200 000 km

GOLD
maximálně

5 let
160 000 km

PŘÍKLADY KRYTÝCH SOUČÁSTEK    
Motor
Všechny mazané součástky uvnitř bloku motoru
Všechny mazané součástky uvnitř hlavy válců
Vnější součástky motoru  Těsnění pod hlavou válců
    Sací potrubí
    Olejové čerpadlo (externí)
    Rozvodová kola / soukolí a řetězy
    Rozvodový řemen
    Setrvačník (včetně ozubeného věnce)
    Turbodmychadlo
Elektronická řídící jednotka motoru

Spojka
Hlavní a pomocný spojkový válec
Přítlačný kotouč 
Vypínací ložisko 

Převodovka
Všechny mazané součástky uvnitř převodovky
Všechny mechanické součástky uvnitř měniče točivého momentu
Elektronická řídící jednotka převodovky

Hnací ústrojí
Všechny mazané součástky uvnitř rozvodovky / diferenciálu
Poloosy včetně homokinetických kloubů 
Křížové klouby a spojky
Kardanová hřídel včetně kloubů a spojek
Mechanické součástky pohonu 4x4

Řízení
Mechanické části převodky řízení (hřebenová tyč, pastorek, tyčky řízení)
Čerpadlo posilovače řízení včetně zásobníku provozní kapaliny

GOLD SILVER BRONZE

Podrobný přehled krytých součástek u jednotlivých programů naleznete v pojistných podmínkách.

Příklad nákladů na opravy u ojetého vozidla Ford Focus 1,6 TDCi
5. měsíc od zakoupení výměna hlavy válců  38.800 Kč
11. měsíc od zakoupení výměna turbodmychadla  29.200 Kč
16. měsíc od zakoupení výměna spojkové sady  25.600 Kč
Celkem za opravy za 24 měsíců   93.600 Kč

Pojistitelem je: Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Tel.: +420 234 094 011, E-mail: info@colonnade.cz, www.colonnade.cz, www.auto-check.cz

• Až 100% pokrytí nákladů za pozáruční opravy (materiál + práce).

• Flexibilní výpočet sazby pojistného dle individuálních potřeb každého klienta.

• Volitelné limity pojistného plnění a nájezdu km.

• Více než 400 krytých součástek.

• Možnost převodu pojištění na nového majitele vozidla.

• Neomezený počet pojistných událostí (oprav).

• Síť prověřených smluvních opravců garantujících vysokou kvalitu služeb a provedených oprav.

• Lze sjednat až na 36 měsíců.

• 3 varianty pojistných programů, které poskytují různou šíři pojistného krytí dle stáří vozidla 

a počtu najetých kilometrů ke dni uzavření pojistné smlouvy.

Palivová soutava
Podávací čerpadlo včetně mezizásobníku paliva
Mechanické / elektrické vysokotlaké čerpadlo
Škrtící klapka včetně potenciometru
Regulátor tlaku
Vstřikovače

Chladící soustava
Čerpadlo chladícího systému (vodní pumpa)
Viskózní spojka ventilátoru chladiče motoru
Termostat včetně tělesa termostatu
Chladič motoru
Chladič oleje

Klimatizace
Kompresorová jednotka

Elektrická soustava
Startér motoru
Alternátor
Relé přerušovače směrových světel
Motorky stěračů a ostřikovačů
Motorky a spínače ovládání bočních / střešních oken
Motorek ventilátoru topení
Motorek ventilátoru chladiče motoru

Rozšiřující krytí
Provozní kapaliny a filtry (jen pokud je jejich výměna předepsána výrobcem)
Tělesa / skříně
Odtah vozidla

Záruka pro ojeté vozy

AutoCheckTOP Gold, Silver, Bronze

GOLD SILVER BRONZE

TOP


