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

e-DELUXE – plačiausias 
elektromobilių garantijos 
planas vairavimui 
be rūpesčių 

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

Mango Insurance
Car Warranty e-DELUXE

Planas

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

Tinkamumo kriterijai

Mango Insurance Car Warranty e-DELUXE garantinis planas gali 
būti suteikiamas automobiliams, atitinkantiems šiuos kriterijus:

• maksimalus automobilio amžius 6 metai
• maksimali rida 160 000 km

Apdrausti komponentai:
e-DELUXE garantijos planas dengia visas mechanines ir elektronines automobilio dalis, kurių nėra neįtrauktų komponentų sąraše
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Mažiau rūpesčių...

Pratęsta garantija iki 36 mėn.

• Garantijos laikotarpis:
 12, 24 arba 36 mėnesiai

• Metinis ridos limitas
 nuo 10 000 km iki neriboto

• Bendras įvykių išmokos limitas:
 automobilio įsigijimo kaina

• Vieno įvykio išmokos limitas:
 automobilio įsigijimo kaina

• Neribotas įvykių skaičius 
 iki draudimo išmokos limito

• Greitas ir kokybiškas 
 žalų administravimas
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IŠSIRINKITE JUMS PATINKANTĮ AUTOMOBILĮ, O RŪPESČIUS PALIKITE MUMS.



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

e-DELUXE garantijos planas dengia visas mechanines ir 
elektronines automobilio dalis, kurių nėra neįtrauktų komponentų sąraše.

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

Bendros išimtys

• draudimo apsauga akumuliatoriui  
automatiškai nutrūksta transporto priemonei 
pasiekus 300 000 km. ridą
• transporto priemones, kurios bet kuriuo metu 
buvo ar yra naudojamos kaip taksi, kurjerio/
pasiuntinio transporto priemonė, skirtas 
trumpalaikei nuomai ar vairuotojų mokymams
• hibridines transporto priemones
• laipsnišką akumuliatoriaus talpos mažėjimą 
ir akumulatoriaus pažeidimus atsiradusius 
dėl gamintojo nurodymų dėl akumuliatoriaus 
priežiūros ir įkrovimo nesilaikymo
• šalčio ar kito išorinio poveikio padaryta žala
• žarnos, sandarikliai, tarpikliai ir eksploatacinės 
medžiagos, aušinimo skystis, išskyrus atvejus 
kai jų keitimas yra neišvengiamas dėl apdraustų 
komponentų gedimo
• korpusai taip pat yra apdrausti, jei jie pažeisti 
dėl apdraustų komponentų gedimo
• taip pat kiti įprastinės techninės priežiūros 
elementai ir įprastas nusidevėjimas

Apdraustų komponentų pavyzdžiai

Elektrinės dalys

• Saugikliai
• Kabelių pynės
• Elektrinis valdymo modulis
• Radaro jutikliai
• Priekinė kamera / Galinė kamera
• Parkavimo davikliai
• Vidiniai jungikliai
• Išoriniai žibintai
• Beraktė sistema ir signalizacija
• Vidinis įkroviklis
• DC/DC įtampos keitiklis
• Aukštos įtampos skirstytuvas
• HV akumuliatorius
• Akseleratoriaus pedalas

Aušinimo sistema

• Dviguba variklio aušinimo sistema 
• Priekinės ir galinės pavaros aušinimo sistema

Šildymo sistema

• Šildymo ir vėsinimo valdikliai
• Šildymo įranga
• Ventiliatoriaus variklis
• Šildymo ir vėdinimo pavaros (varikliai)

Vairas

• Vairo pavara
• Vairo kolonėlė ir vairo mechanizmas

Saugos įranga

• Oro pagalvės
• Saugos diržai
• Įtempikliai
• Jutikliai

Pakaba

• Priekinė pakaba
• Galinė pakaba
• Pneumatinė pakabos sistema

Stabdžiai

• Rankinis stabdys
• ABS, traukos ir stabilumo kontrolė
• Elektromechaninis stabdžių stiprintuvas
• Stabdžių pedalas

Pavaros

• Priekinis pavaros blokas
• Priekinės pavaros keitiklis
• Priekinė pavarų dėžė ir ašys
• Galinės pavaros blokas
• Galinė pavarų dėžė ir ašys

Oro kondicionierius

• Oro kondicionieriaus kondensatorius
• Kompresorius 

Multimedijos 
sistema

• Ekranas
• Multimedijos valdymo blokas (lietimui jautrus
   ekranas)
• Garso sistema – garsiakalbiai, žemų dažnių
   garsiakalbis ir stiprintuvas, AM, FM ir HD radijas, 
   Bluetooth ir USB jungtys
• Antena - AM, FM ir HD radijas, palydovinis 
   radijas, GPS

Mažiau rūpesčių...

Pratęsta garantija iki 36 mėn.

 Informacinis dokumentas

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


