
Prodloužené záruky
AUTOCHECK



Prodloužená záruka AutoCheckTOP

kryje náhlé nepředvídatelné vnitřní mechanické
nebo elektrické poruchy vozidla způsobené
selháním některé z krytých součástek, přičemž
obnovení funkčnosti vyžaduje okamžitou opravu
nebo výměnu.

Co je to AutoCheck

OBRÁZEK



Výhody AutoCheck

Až 100% pokrytí nákladů za pozáruční opravy (materiál + práce).

Transparentní seznamy krytých součástek.

Neomezený počet pojistných událostí (oprav) v průběhu trvání smlouvy.

Možnost převodu pojištění na nového majitele vozidla.



Vstupní podmínky

Vozidla do 3,5 t

10



Vstupní podmínky

Sjednání je vázáno na moment nákupu vozidla.

Maximálně do 4 dnů od zakoupení.



Vstupní podmínky

Není třeba dokládat servisní historii. 



Vstupní podmínky

Není třeba servisní prohlídka.



Paramentry produktu

Doba pojištění

Limit najetých km

Spoluúčast

Limity plnění



Paramentry produktu

6,12, 24, 36 měsíců

DOBA POJIŠTĚNÍ



Paramentry produktu

LIMIT KM

15.000 km / 25.000 km / 30.000 km / 50.000 km 

nebo bez omezení km. 



Paramentry produktu

0 Kč

STANDARD

SPOLUÚČAST

5.000 Kč

SLEVA 35 %

10.000 Kč

SLEVA 50 %



Paramentry produktu

50.000 Kč / 100.000 Kč

Jedna pojistná událost Všechny pojistné události

LIMIT KRYTÍ



Paramentry produktu

Po dohodě připravíme ceník
s požadovanými parametry.

Všechny kombinace parametrů
a výslednou cenu jednoduše spočítá
online system.

CENA

CENÍK NA MÍRU ONLINE KALKULACE VARIANT  



Paramentry produktu 

Systém automaticky dle modelu přirážku přičte. 
Seznam těchto vozidel je k dispozici ke stažení.

PRÉMIOVÉ VOZY A DODÁVKY
S PŘIRÁŽKOU 

25%

PŘÍPLATKOVÁ VOZIDLA 



Kryté díly

BRONZE

SILVER

GOLD

TURBO
VSTŘIKY
ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA TURBO

ALTERNÁTOR
ČERPADLO

MAZANÉ DÍLY MOTORU
A PŘEVODOVKY



Postup likvidace



Likvidace: díly, výběr servisu

Autorizované i neautorizované servisy

V 90 % akceptujeme výběr servisu dle zákazníka

Možnost oprav v zahraničí

Opravujeme z originálních i neoriginálních dílů



Jednorázová
platba na celé
období

Rozpočítejte celkovou cenu na roky, měsíce, dny.

4.224 Kč/rok, 352 Kč/měsíc, 12 Kč/den

Sazby jsou uvedené v ceníku.

1499 ccm 12 674 Kč

Objem motoru Pojistné na 3 roky

GOLD



Zahrnutí
do ceny vozu

Přidejte do faktury
jako položku

s 0 % DPH





nebo jinak na základě prodeje

na protiúčet nebo zakoupená

za účelem jejich dalšího

prodeje.

autoškola

nebo jiná výuka řidičů. nebo jiná smluvní přeprava

cestujících za úplatu.

s výjimkou finančního

leasingu. např. policejní, záchranná

a jiná pohotovostní

vozidla.

vozidla vlastněná
dočasně

Výluky Autocheck

taxi služba

pronájem vozidla s právem
přednosti v jízdě



Online
sjednání

Vytvoření smlouvy trvá max. 4 min. 

Možnost vytváření multikalkulací. 

Zaslání na email klienta přímo ze systému. 



Ano záruka se váže na vozidlo.

Jaká je povinnost
údržby vozidla?

Od vstupu do pojištění je 
zákazník povinen dodržovat
pravidelné servisní kontroly
předepsané výrobcem.

Ne, zákazník může využívat
i neautorizované servisy,
ale je třeba mít záznam
o servisním úkonu.

Součástí smlouvy je formulář, 
který lze využít
na zaznamenání servisu.

Nelze, sjednání je vázáno
na moment nákupu
vozidla.

Lze převést záruku při
prodeji vozidla?

Nejčastější otázky

Je třeba využívat
autoritovaných servisů?

Co když u vozidla není
servisní knížka?

Je možné uzavřít záruku
na vozidlo, které má již
zákazník doma?



EuroGAP

Rozdíl mezi obecnou 

hodnotou a pořizovací 

cenou pro vozidla do 3,5 t.

TruckGAPLeaseGAP

Rozdíl mezi obecnou

a účetní hodnotou

dle leasingové smlouvy.

Rozdíl mezi obecnou 

hodnotou a pořizovací 

cenou pro vozidla do 32 t.

U všech variant pojištění GAP lze zároveň připojistit spoluúčast z havarijního 
pojištění.

AutoCheck

Prodloužená záruka 

pro nové i ojeté vozy 

do 15 let. 

Specialty Motor 



Portfolio firemních
a individuálních produktů 



Pojištění majetku

• Pojištění majetku a přerušení 

provozu

• Strojní pojištění 

• Pojištění elektroniky

• Stavební/montážní pojištění 

Skupinový úraz, nemoc, 

cestování 

• Skupinové cestovní pojištění 

• Skupinové úrazové pojištění

• EVENT – úrazové pojištění akcí

• EXPAT – pojištění lékařské 

péče v zahraničí

• TRUCK – pojištění řidičů

Úraz a nemoc 

• Pojištění zlomenin, popálenin

• Pojištění závažných úrazů

• Pojištění hospitalizace 

následkem úrazu, nemoci

• Pojištění ženské rakoviny

Pojištění finančních rizik 

• Pojištění odpovědnosti 

manažerů D&O

• Individuální D&O

• Pojištění profesní odpovědnosti

• Pojištění kybernetických rizik 

• Pojištění GDPR 

Pojištění přepravy

• Pojištění přepravy

• Pojištění vlastní přepravy

• Pojištění zasilatele

• Pojištění silničního dopravce

Pojištění odpovědnosti

• Pojištění obecné odpovědnosti

• Stažení výrobku z trhu

• Odpovědnost za škodu 

způsobenou výrobkem / 

provozní činností 

Pojištění domácích 

mazlíčků

Cestovní pojištění 

• Krátkodobé 

• Dlouhodobé

• Roční 

• Pojištění storno poplatků

Autopojištění 

• EuroGAP

• TruckGAP

• LeaseGAP

• AutoCheck nové vozy

• AutoCheck ojeté vozy

• SEDADLA – úrazové pojištění 

Osobní pojištění

• Pojištění pravidelných plateb

• Pojištění mobilního telefonu

• Pojištění peněženky, klíčů, 

platební karty 



Jindřich Sýkora

Juraj Veselý 

Area Manager Čechy

Area Manager Morava, Slezsko 

jindrich.sykora@colonnade.cz

juraj.vesely@colonnade.cz

+420 731 156 573

+420 731 156 571



Děkuji Vám za 
pozornost


