
ПОКРИТИЕ 3 STAR
Списък на включените компоненти 

1. Двигател 

Комплект кобилици, в това число хидравлични кобилици, смукателни и изпускателни клапани (но не
изгорели клапани)

Пружини и водачи

Цилиндрова глава (без удари и деформации, вследствие на механично въздействие)

Гарнитура за цилиндрова глава (с изключение на омасляване)

Повдигачи на клапаните

Разпределителен вал и водачи на клапаните

Предавателни зъбни колела и верига

Маслена помпа

Бутала и сегменти

Цилиндрови втулки

Биели

Водачи, шийки и лагери

Колянов вал и лагери

Всмукателен колектор

Маховик

Зъбна предавка, зъбен венец на маховик

2. Ангренажни ремъци

Ангренажният ремък се покрива само в случаите когато той е сменяван съгласно препоръките на 
производителя и в случаите когато това може да бъде доказано чрез официални документи

3. Механична предавателна кутия 

Предавателни колела

Синхронизиращи главини

Избирачи

Валове

Лагери и втулки

Разпределителна кутия

4. Автоматична предавателна кутия

Предавателни валове

Зъбни колела

Съединители

Спирачни ремъци

Блок на клапата

Регулатор

Маслена помпа

Лагери и втулки и серво

Задвижващи сфери

Разпределителна кутия

5. Диференциал 

Корона и пиньон

Зъбни колела 

Валове

Лагери и втулки

Затягане и луфтове на шайби дискове

6. Турбо компресор



Турбо агрегатът се покрива само в случаите, когато той е инсталиран фабрично и не е модифициран 
допълнително

7. Анти-блокираща система на спирачките (ABS)

Системата се покрива само в случаите, когато тя е инсталирана фабрично, с изключение на проблеми 
причинени от окабеляване и връзки

8. Спирачна система

Главен спирачен цилиндър

регулиращ клапан на спирачното усилие

Вакуум помпа 

Дискови спирачни апарати

Спирачни цилиндърчета на колелата

Серво усливател на спирачките

(С изключение на корозирали или клеясали части)

9. Охладителна система

Охладител на маслото на двигателя

Температурен сензор на двигателя

Термостат на двигателя

Разширително казанче

Радиаторче на парното

Радиатор на двигателя

Корпус на термостата

Виско муфа на вентилатора на радиатора

Водна помпа

10. Електрическа система

Алтернатор/Генератор

Моторчета за централно заключване

Превключватели на кормилната колона(светлини, мигачи, чистачки и т.н.)

Разпределител

Стартер и шалтер

Термо шалтер

Регулатор на напрежението

(С изключение на всички кабели на допълнително монтирани системи, като - аларми, мулти медия
антени, телефони и т.н.)

11. Горивна система (дизел и бензин)

Карбуратор

Автоматичен смукач

Подкачваща помпа

Механична или електрическа горивна помпа

ГНП- гориво нагнетателна помпа ( с изключение на инжектори и подгревни свещи)

Горивомер и всмукателен модул

12. Окачване и кормилно управление (включително усилвателя на волана)

Кормилни накрайници

Пружини

Ограничители, тампони

Паразитен хебел

Помпа на хидравликата на волана

Кормилна рейка (включително и с усилвател)

Резервоар за хидравлична течност

Кормилна кутия  (включително и с усилвател)



Шарнири и носачи

С изключение на маншони, течове на масло, проверка геометрия и регулиране)

13. Съединител 

Феродов диск на съединителя

Жило на съединителя

Демпфер на съединителя

Главен цилиндър

Притискателен диск

Лагер

Саморегулиращ се механизъм

Работен цилиндър/лагер - помпа

(Не се покрива износване на компонентите)

14. Обвивки

Ако някоя от покритите части се повреди и по този начин повреди и обвивките, те също ще бъдат 
покрити.

15. Работни материали 

Масла, маслен филтър и антифриз се покриват само, ако тяхната подмяна е наложителна заради
механична повреда на компонент, покрит от тази гаранция.

Тази гаранция не покрива :

Възли и елементи, неупоменати във списъка по-горе.

Дейности по периодичното техническо обслужване на автомобила или елементи, подлежащи на
периодична замяна съгласно изискванията на производителя на автомобила

Износващи се елементи при нормално износване вследствие на експлоатацията на автомобила

Пукнатини и повреди на клапаните и цилиндровите глави, причинени от отлагания на нагар.

Купе, стъкла, колела (гуми и джанти), кабелни снопове, пера чистачки, запалителни свещи, кабели за 
високо напрежение, ремъци, крушки и електрически предпазители


