Dojednajte si predĺženú záruku až na
3 roky priamo u vášho predajcu vozidla.
Záručný program WOLFCARS Car Protect ponúka ochranu pred nečakanými výdavkami spojenými
s mechanickými, elektronickými a elektrickými poruchami poisteného vozidla.
• Doba poistenia:
12, 24 alebo 36 mesiacov

• Celkový limit poistného plnenia:
až do výšky ceny vozidla

• Rozsiahly zoznam
krytých dielov

• Limit najazdeých km za rok:
10 000 km až neobmedzene

• Limit na jednu poistnú udalosť:
max. 6 000 €

• Rýchla a kvalitná likvidácia
poistných udalostí

KÚPA AUTA BEZ STAROSTÍ.
Záručný program DELUXE
Vám poskytne poistné krytie
takmer zhodné so zárukou výrobcu
pre Vašu bezstarostnú jazdu.
Program

Vstupné podmienky

WOLFCARS Car Protect
DELUXE

Záručný program WOLFCARS Car Protect DELUXE
možno dojednať na vozidlá, ktoré spĺňajú tieto kritériá:
• maximálný vek 6 rokov • maximálne 160 000 najazdených km

Kryté súčiastky programu

Motor

Prevodovka

Brzdy

Spojka

Chladiaci systém

Pohon štyroch
kolies

Diferenciál

Palivová sústava

Elektrická inštalácia

Riadenie

Systém
Prevádzkové materiály
vstrekovania paliva
a skrine

Klimatizácia

*Súčiastky
CNG/LPG

Odťahová
služba

*Náhrada
požičovného

Pri krytej poruche sú hradené aj náklady na odťah do najbližšieho kvalifikovaného servisu do maximálnej výšky 200 €.

VYBERTE SI AUTO, KTORÉ SA VÁM PÁČI A MY ZABEZPEČÍME VŠETKO OSTATNÉ.

Experience More...

*Voliteľné doplnkové krytia

Program DELUXE kryje všetky mechanické, elektrické a elektronické súčiastky vozidla, ktoré nie sú výslovne vylúčené.

Dojednajte si predĺženú záruku až na
3 roky priamo u vášho predajcu vozidla.
Záručný program WOLFCARS Car Protect ponúka ochranu pred nečakanými výdavkami spojenými
s mechanickými, elektronickými a elektrickými poruchami poisteného vozidla.
Tento dokument je obchodné oznámenie. Jeho účelom je poskytnúť základné informácie o poistení
WOLFCARS Car Protect DELUXE. Nejedná sa o prepis kompletných poistných podmienok
vzťahujúcich sa k poistnej zmluve. Poistné podmienky poistenia WOLFCARS Car Protect DELUXE
v plnom znení sú prílohou každej poistnej zmluvy.
Príklady krytých dielov

Výluky

Prevodovka

• blok motora
• kľukový hriadeľ
• rozvodová reťaz
• turbodúchadlo / kompresor
• remenica kľukového hriadeľa
• olejové čerpadlo
• hlava valcov
• sacie potrubie
• vačkový hriadeľ
• palivové čerpadlo
• vodná pumpa
• podtlaková výveva
• kompresor klimatizácie
• chladič
• výparník klimatizácie

• obal prevodovky
• ložiská
• hriadele
• dvojhmotový zotrvačník
• hydrodynamický menič
• mechatronika
• diferenciál (i medzinápravový)
• pohon 4x4
• hnacie hriadele a kĺby

Elektrické
súčiastky
• riadiaca jednotka motora
• riadiaca jednotka prevodovky
a pohonu 4x4
• riadiaca jednotka klimatizácie
• riadiace jednotky komfortného
ovládanie vozidla
• riadiace jednotky svetlometov
• štartér
• alternátor
• snímače, čidlá
• motorčeky stieračov
• motorčeky elektrického ovládania
okien a strechy
• centrálne zamykanie
• vyhrievanie volantu
• vyhrievanie sedadiel

Palivová
sústava
• podávacie čerpadlo
• škrtiaca klapka
• vstrekovače
• ovládacie ventily a čidlá / lambda sondy
• merač hmotnosti nasávaného vzduchu
• EGR ventil
• DPF filter

Spojka
• hlavný a pomocný spojkový valec
• vypínacie ložisko spojky
• prítlačný kotúč

Brzdová
sústava
• hlavný brzdový valec
• posilňovač brzdného účinku
• obmedzovač brzdného účinku

Správca poistenia

Poruchy motora
• mazadlá a filtračné prvky, dekarbonizácia, podpálené
alebo vytlčené ventily a sedlá ventilov
• všetky poruchy motora spôsobené zlyhaním
rozvodového remeňa v dôsledku nedodržania
intervalu jeho výmeny doporučeného výrobcom
(musí byť preukázané)

Poruchy prevodovky
• spálené súčiastky
• preklzávanie spojky, ktoré nie je spôsobené poruchou
• všetky vonkajšie tiahla, úpravy, vonkajší únik mazív,
uloženia a olejové tesnenia

Pohon
• prachovky, manžety

Riadenie, odpruženie a zavesenie
• prachovky, manžety

Všeobecné výluky
• vonkajšie úniky oleja, škody spôsobené mrazom/nehodami
• hadičky, závery, tesnenia a prevádzkové materiály ako
oleje, olejové filtre a nemrznúca zmes, pokiaľ ich
výmena nie je potrebná v dôsledku zlyhania poistenej
súčiastky
• skrine, pokiaľ nie sú poškodené v dôsledku zlyhania
poistenej súčiastky
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Obchodné oznámenie
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