
Pojištění 
Prodloužené 
záruky

  K dispozici ve variantách na 1 až 3 roky. 

  Platí již následující den po skončení zákonné záruky.

  Zaniká vyčerpáním limitu pojistného plnění nebo 
výměnou neopravitelného výrobku za nový.

   Limitem pojistného plnění je pořizovací cena výrobku, 
a to po celou dobu pojištění. 

  Lze sjednat zpětně, až 30dní od nákupu výrobku. 

  Uhradí za zákazníka náklady na opravu či výměnu výrobku 
až do výše limitu jeho pořizovací ceny. 

  Nezahrnuje spoluúčast na pojistném plnění ani časovou cenu 
výrobku (amortizaci).

  Kosmetické vady a běžné opotřebení.

  Mechanické a „nezáruční” poškození (včetně působení 
vody či vlhkosti).

 Neplatí třikrát a dost jako u zákonné záruky. 

 Hlavní výhody pro zákazníka
  Oprava porouchaného výrobku nebo výměna za nový. 

V případě výměny dostane zákazník na výběr z výrobků 
stejné nebo srovnatelné kvality a vybraný výrobek mu bude 
do limitu doručen až domů. 

  Pojišťovna uhradí veškeré náklady až do výše limitu, 
navíc bez spoluúčastí. Cena výrobku se s dobou jeho 
užívání nesnižuje o amortizaci.  

  Náklady platí pojišťovna přímo výrobci či servisu. 
V případě, že si jako náhradu zákazník vybere výrobek s vyšší 
pořizovací hodnotou, doplatí rozdíl mezi cenou původního 
a nového výrobku.  

  100% záruka, že o peníze za pojištění zákazník 
nepřijde. V případě, že zákazník přijde o výrobek v zákonné 
záruce (vrácením, výměnou či úplným zničením výrobku), 
dostane celé pojistné zpět.

  V případě prodeje výrobku lze převést pojištění 
na nového majitele. Výrobek s prodlouženou zárukou se tak 
může prodávat lépe než bez ní.

Jednoduché hlášení škody
V případě, že se v průběhu platnosti pojištění Prodloužené záruky 
objeví na výrobku závada, má zákazník následující možnosti, 
jak pojišťovnu kontaktovat:

 

 

Použitím QR kódu na pojistné smlouvě se 
její údaje automaticky načtou do webového 
formuláře hlášení škod.

www.hlaseniskod.cz  

+420 283 002 868

Pojišťovna AWP P&C Česká republika – odštěpný závod je pojistitelem tohoto produktu. Asistenční společnost AWP Solutions ČR a SR, s.r.o. 
je zprostředkovatel služeb Pojistitele, vyřizuje pro pojišťovnu likvidační služby a provoz asistenčního centra.
Logo Allianz Assistance bylo použito s vědomím AWP P&C SE, se sídlem 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, která je jeho vlastníkem.

Náklady na zaslání malého výrobku do servisu hradí zákazník, u větších výrobků (nad 10kg a / nebo 42”) 
organizuje svoz pojišťovna, a to do výše pojistného limitu.

 V případě neopravitelnosti nebo nerentability opravy poskytuje pojišťovna zákazníkovi nový přístroj 
stejných nebo srovnatelných parametrů, včetně jeho dopravy k zákazníkovi.
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