
Zavarovalne transakcije so v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. V 
zavarovalni premiji je vključen davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 6,5%.
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Obdobje karence (mirovanja)
Kritje
Cena
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MOTOR pri garanciji MUST in COOL: Bati, cilindri, sorniki, obroči, ojnice, ročična gred, zobnik ročične gredi, 
zobnik predležne gredi, oljna črpalka, pogonski zobnik, tesnilo glave motorja.

MOTOR pri garanciji BEST in  MAXI: Bati, cilindri, sorniki, obroči, ojnice, ročična gred, zobnik ročične 
gredi, zobnik predležne gredi, oljna črpalka, pogonski zobnik, tesnilo glave motorja, blok motorja, odmična 
gred, batni drog, nihajne ročice ventilov, zobnik odmične gredi, sesalna cev, izpušna cev, glava motorja, ventili, 
vodila ventilov, uplinjač, okrov ročične gredi, hladilnik olja, oljno korito, stikalo za tlak olja, merilnik masnega 
pretoka zraka, motor regulacije prostega teka.
Izvzeti deli: Tesnila za sesalno cev, tesnila za izpušno cev.

TURBO (Opcija): Turbinski polnilnik, kompresor, hladilnik  za polnilni zrak;  prevzem škode do prevoženih max. 
120.000 km.

4×4 (opcija): Razdelilno gonilo, viskozna sklopka, zapora diferenciala.

ROČNI MENJALNIK: Vsi pripadajoči deli, vključno s pastorki, prestavnimi vilicami, prestavno pušo, pogonsko 
gredjo, glavno gredjo.
Izvzeti deli: Ohišje, sinhronski obroči.

AVTOMATSKI MENJALNIK : Vsi pripadajoči deli, vključno z drogovi, planetnim ozobjem, drsniki, trakovi, ventili, 
oljno črpalko, regulatorjem, varnostnimi ventili; prevzem škode do prevoženih max. 140.000 km.

OSNI POGON: Vsi pripadajoči mazani deli, vključno z diferencialom, pastorki, ležaji.
Izvzeti deli: Zapora diferenciala.

SISTEM ZA GORIVO:Črpalka za gorivo (bencin in dizel), visokotlačna črpalka, regulator tlaka goriva.

GREDI ZA PRENOS MOČI: Vsi deli, ki so našteti pod rubrikama “Ročni menjalnik” in “Avtomatski menjalnik”, vključno 
s kardanskimi gredmi, nosilci kardanskih gredi, pogonsko gredjo gonila koles, elektronskimi krmilnimi enotami.

ZAVORNI SISTEM: Ojačevalnik zavorne moči, glavni zavorni valj, vakuumska črpalka, regulator zavorne moči, 
omejevalnik zavorne moči, sistem ABS, ABS krmilna naprava.
Izvzeti deli: Senzorji sistema ABS.

OBESE: Zgornje in spodnje nihalne roke, obroči rok obes, osi in obese, zatiči in obroči premnika, prečna 
prema, krmilni drogovi.
Izvzeti deli: Kroglasti sorniki, dušilne puše.

ELEKTRIČNI SISTEMI: Alternator, zaganjalnik, motorčki brisalcev šip, motor za pomik strešnega okna, motor za 
centralno zaklepanje vrat, vžigalna tuljava, krmilnik motorja.

HLADILNI SISTEM: Vodna črpalka, hladilnik, termostat, motor za električni ventilator, viskoznostni zračnik.

KLIMATSKA NAPRAVA: Kompresor, uparjalnik kondenzator.

Opomba: Vsako posamezno škodo krijemo do maksimalno 2.580,00 €. Znesek samoudeležbe stranke

VOLANSKI SISTEM: Servočrpalka volana, mehansko krmiljenje, servokrmiljenje.

znaša 10% od škode oziroma 97,00 EUR minimalno.
Vsi deli, ki niso našteti v zloženki, jih tudi ne krijemo!
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Sestavite si
svojo garancijo!

Naši produkti:

MUST Avtomobili do 7 let, max. 150’000 km
COOL Avtomobili do 10 let, max. 150’000 km

BEST 1 Avtomobili do 5 let, neomejeni km, do 1399 ccm
BEST 2 Avtomobili do 5 let, neomejeni km, 1400 do 2499 ccm
BEST 3 Avtomobili do 5 let, neomejeni km, več kot 2500 ccm

MAXI Avtomobili do 7 let, max. 120’000 km

Ta zloženka je zgolj informativne narave in ne služi kot del pogodbe.
Veljavni so le splošni pogoji, ki jih dobite ob podpisu pogodbe!
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Textfeld
Zavarovalne transakcije so v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost, oproščene plačila davka na dodano vrednost. Vzavarovalni premiji je vključen davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8.5 %.




