
Dojednajte si predĺženú záruku až na
3 roky priamo u vášho predajcu vozidla.

Mango Insurance Car Warranty garantija suteikia apsaugą nuo netikėtų išlaidų, susijusių su
apdrausto automobilio mechaniniais, elektroniniais ir elektros gedimais.

CRYSTAL garantijos
planas – vairavimas be 
rūpesčių beveik kaip su 
gamintojo garantija

Variklis Elektroninės
dalys

 Kuro sistema Variklio aušinimo 
sistema

Transmisija VairasStabdžiai

Visi varomieji
ratai

 Degalų įpurškimo 
sistema

Sankaba

Diferencialinė
pavara

  Mango Insurance
Car Warranty CRYSTAL

Planas Tinkamumo kriterijai

• Garantijos laikotarpis:
 12, 24 arba 36 mėnesiai

• Metinis ridos limitas
 neribotas

• Bendras įvykių išmokos limitas:
 automobilio įsigijimo kaina

• Vieno įvykio išmokos limitas:
 maks. 6 000 €

Mango Insurance Car Warranty CRYSTAL garantinis planas gali 
būti suteikiamas automobiliams, atitinkantiems šiuos kriterijus:

• maksimalus automobilio amžius 3 metai
• maksimali rida 200 000 km

Apdrausti komponentai

Mažiau rūpesčių...
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 Eksploatacinės medžia-
gos ir korpusai

*SGD komplekto 
dalys

Oro
kondicionierius

*Automobilio nuomos 
išlaidų kompensavimas

Pratęsta garantija iki 36 mėn.

IŠSIRINKITE JUMS PATINKANTĮ AUTOMOBILĮ, O RŪPESČIUS PALIKITE MUMS.

• Neribotas įvykių skaičius 
 iki draudimo išmokos limito

• Greitas ir kokybiškas 
 žalų administravimas

Jei apdraustas automobilis tampa nevažiuojantis dėl apdraustų komponentų gedimo, apdrausto automobilio
transportavimo išlaidos kompensuojamos neviršijant 200 EUR vienam įvykiui



Šio dokumento tikslas – suteikti pagrindinę informaciją apie Mango Insurance Car Warranty
CRYSTAL garantijos planą. Tai nėra visų su draudimo sutartimi susijusių draudimo
sąlygų išrašas. Detalios garantinio plano CRYSTAL draudimo sąlygos
yra pridedamos prie draudimo sutarties.

Dojednajte si predĺženú záruku až na
3 roky priamo u vášho predajcu vozidla.

Dojednajte si predĺženú záruku až na
3 roky priamo u vášho predajcu vozidla.

Variklis

Visos vidinės sutepamos dalys. 
Išorinės variklio dalys: oro įsiurbimo kolektorius, 
smagratis, žiedinė pavara, turbokompresorius

Variklio aušinimo sistema

Radiatorius, alyvos aušintuvas, vandens siurblys

Variklio valdymo blokas (angl. ECU)

Elektrinis variklio valdymo blokas

Transmisija

Mechaninė, automatinė, bepakopė ar variatorinė transmisija:  
visos vidinės sutepamos dalys, valdymo įtaisai, mechatronika

Vairas
(įskaitant vairo stiprintuvą)

Vairo mechanizmas su krumpliaračiu (išskyrus vairo kolonėlės 
apsaugas), vairo pavaros korpusas, vairo stiprintuvo stovas 
ir siurblys, elektrinis vairo stiprintuvo variklis, tuščiosios eigos 
valdymo vožtuvas, vairo stiprintuvo rezervuaras

Stabdžiai
Pagrindinis stabdžių cilindras, ratų stabdžių cilindrai, slėgio 
ribojimo vožtuvas, stabdžių stiprintuvas, vožtuvas ir ABS jutikliai 

Sukimo momento keitiklis
Visos vidinės mechaninės dalys

Diferencialinė pavara
Visos vidinės sutepamos dalys

Sankaba

Slėgio plokštelė, sankabos išmetimo
guolis, pagrindinis ir darbinis cilindrai

Kuro sistema
(dyzelino ir benzino)

Mechaniniai ir elektriniai kuro siurbliai, degalų įpurškimo 
sistema, droselinė sklendė, oro srauto matuoklis, purkštukai

Elektroninės dalys

Starterio variklis, generatorius, uždegimo ritė, ritės įtampos 
reguliatorius, posūkio signalo blykstės relė, priekinio ir galinio 
stiklo valytuvų ir ploviklių varikliai, langų ir stoglangio varikliai, 
centrinio užrakto variklis, šildytuvo ventiliatoriaus variklis

Priekiniai, galiniai ir 4 varomieji ratai

Visi vidiniai tepami pavarų komponentai

Oro kondicionierius
(įrengtas gamykloje)

Oro kondicionieriaus kompresorius blokas, oro reguliavimo 
sklendės

Eksploatacinės medžiagos ir 
korpusai

Eksploataciniai skysčiai ir filtrai yra apdrausti tik tuo atveju, 
jei juos reikia keisti dėl išvardytų apdraustų komponentų 
gedimo.

Korpusai taip pat yra apdrausti, jei jie sugedo dėl išvardytų 
apdraustų komponentų gedimo.

Draudimo agentas
Mango UW, UAB. Įmonės kodas – 306010506, registruota adresu - Polocko g. 26-41, LT-01205 Vilnius.

 Informacinis dokumentas

Mažiau rūpesčių...

Pratęsta garantija iki 36 mėn.

Apdrausti komponentai


