Záruka Autodraft
Základní přehled
Pojistná doba

Limit kilometrů

Spoluúčast

Limity pojistného plnění

2 roky

bez omezení
najetých
kilometrů

bez
spoluúčasti

100.000 Kč
na pojistnou událost

200.000 Kč

na pojistné události celkem

Podrobnosti a podmínky

Skvělou zprávou je, že záruka Autodraft platí po celém uzemí EU a že v ní máte i odtah nepojízdného
auta do ceny 2.000 Kč.
Jen pro pořádek připomínáme, že záruka se vztahuje na náhlé selhání (tedy na případy, kdy na všem
autě něco praskne, vyteče, spálí se nebo ulomí), nikoliv na běžné opotřebení jako jsou sjeté brzdové
destičky nebo výměna oleje. A že naší podmínkou pro uznání záruky je, že budete vaše auto pravielně
servisovat podle doporučení výrobce. Tak si to pohlídejte. Ideální je, když se stavíte u nás v Servisu
Autodraft, kde vaše auto dobře známe a dokážeme mu dát adekvátní péči.

Jak to funguje, když něco nefunguje
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Ze všeho nejdřív dejte
vědět pojišťovně

Dopravte vaše auto
k nám do servisu

Zavoláme vám nejdéle
do 24 hodin

Pojišťovna vyřídí peníze,
vy jedete dál

Nejdéle do 7 dnů od vzniku
poruchy nahlašte událost
na telefonní lince pojišťovny
Defend: +420 233 103 111.
Tam se také domluvíte, jaký
servis se o vaše auto postará. S největší pravděpodobností půjde o náš Servis
Autodraft.

Pokud je auto pojízdné,
dopravte ho prosím k nám
do Servisu Autodraft (případně jinam, pokud se tak
domluvíte s pojišťovnou při
nahlášení poruchy). Máte
na to 5 dní od nahlášení
poruchy.

V našem (či jiném) servisu
odhadneme cenu opravy
a dáme vědět vám i pojišťovně. Pak se pustíme do práce
na vašem autě.

Peníze posílá pojišťovna
přímo servisu, vy se o nic nestaráte. Pokud to ale někdy
z nějakého důvodu takhle
jednoduše nejde, bude potřeba, abyste poslali fakturu
spolu s číslem události pojišťovně. Ta ji do 15 dnů proplatí.

Prosíme, berte na vědomí, že Toto je pouze shrnutí. Kompletní pojistné
podmínky pojištění Autodraft najdete ve vaší pojistné smlouvě.

Záruka Autodraft
pokrývá všechny tyto komponenty:
Motor

Chladicí systém

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

Vodní čerpadlo
oleje

Chladič

Chladič

Převodovka
Systém vstřikování
paliva
Škrticí klapka
Měřič průtokového
množství vzduchu
Vstřikovače

Spojka
Přítlačný kotouč
Vypínací ložisko
spojky
Hlavní a pomocný válec

Všechny vnitřní mazané součástky,
řídící jednotky, mechatronika
Selhání
jakékoliv vnitřní mechanické součástky
měniče točivého momentu

Elektrická
instalace
Startér motoru
Alternátor
Zapalovací cívka
Regulátor napětí
cívky
Relé přerušovače směrových
Motorky stěračů předního
světel
a zadního skla a ostřikovačů
Motorky
elektrického stahování oken a posuvné
střechy
Motorky centrálního
zamykání
Motorek ventilátoru topení
Rozdělovač

Řízení
Hřebenová tyč řízení a pastorek
Skříň převodovky
kromě manžet
Hřebenová tyč posilovače
řízení
Čerpadlo
Skříňka pomocné
řízení
páky
Nádržka posilovače řízení

Pohon čtyř kol

Diferenciál
Všechny vnitřní mazané součástky

Palivová soustava
Dieselová a benzínová
Mechanická
a elektrická palivová čerpadla

Všechny vnitřní mazané součástky

Klimatizace
Kompresorová jednotka klimatizace
Klapky regulace vzduchu

Prosíme, berte na vědomí, že toto je pouze přehled. Kompletní seznam
krytých součástek a výluk najdete v Pojistných podmínkách pojištění
Autodraft ve vaší pojistné smlouvě.

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

