
Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety
Porównanie programów DynaSafety

Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety to pewność, że w przypadku 
nieoczekiwanej awarii pojazdu, nie będziesz musiał płacić z własnej kieszeni.

Zakup samochodu używanego wiąże się ze znacznym wydatkiem, dlatego już w momencie zakupu, warto 
wziąć pod uwagę ryzyko potencjalnych kosztów naprawy samochodu. Aby koszty naprawy nie były obciąże-
niem dla Twojego budżetu, wybierz gwarancję ochrony serwisowej DynaSafety.
Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety zapewnia bezpieczeństwo Twojego samochodu, gdyż pokrywa 
niespodziewane i nieprzewidywalne awarie mechaniczne oraz elektryczne Twojego pojazdu.
Wybór jednego z trzech programów pozwala indywidualnie dobrać ofertę do Twoich potrzeb. Poszczególne 
programy różnią się od siebie zakresem części objętych ochroną serwisową oraz zakresem wieku i przebie-
gu pojazdu, jednak wszystkie stanowią ochronę przed wydatkami związanymi z awarią. Dzięki szerokiej 
gamie opcjonalnych parametrów, możesz dopasować produkt do swoich preferencji.

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety
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Zakres ochrony serwisowej

Silnik wszystkie wewnętrzne elementy

Skrzynia biegów manualna, automatyczna 

Dyferencjał 

Obudowy 

Sprzęgło wraz z kołem dwumasowym

Pompa wodna

Układ hamulcowy

Układ paliwowy

Komponenty elektryczne

Układ sterowania

Napęd

Turbosprężarka

Silnik kolektor ssący, koło zamachowe / koronowe

Alternator

Klimatyzacja

Czujnik ABS

Układ wtrysku paliwa, wtryski

Przepustnica

Chłodnica, chłodnica oleju

Układ sterowania silnikiem (komputer)

Pakiety DynaSafety
Podstawowy Rozszerzony Zaawansowany



Program DynaSafety Instalacja LPG
Dodatkowo do każdego z wybranego pakietów możesz w razie potrzeby dołożyć program dodatkowy 
DynaSafety Instalacja LPG zapewniający gwarancję ochrony serwisowej instalacji LPG Twojego samochodu. 
Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety Instalacja LPG w przypadku nagłej i niespodziewanej awarii 
pokryje koszty naprawy lub wymiany następujących elementów instalacji LPG:

Okres gwarancji ochrony serwisowej:
     Gwarancja ochrony serwisowej jest zawierana najczęściej przy zakupie pojazdu i rozpoczyna się od dnia 
wskazanego na Umowie Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety.

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Zakres ochrony serwisowej Pakiet dynaSafety Instalacja LPG

Sterownik instalacji LPG

Przełącznik paliwa

Regulator/parownik/reduktor

Wielozawór

Czujniki

Zawory

     Gwarancja ochrony serwisowej kończy się z momentem osiągnięcia limitu przebiegu objętego gwarancją 
ochrony serwisowej lub w dacie zakończenia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, 
w zależności co nastąpi wcześniej.
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Program podstawowy dynasafety
Gwarancja ochrony serwisowej od mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych awarii pojazdu
DynaSafety jest przeznaczona dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji 
ochrony serwisowej DynaSafety, spełniają następujące kryteria:

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

maksymalny wiek 15 lat maksymalny przebieg w momencie
zakupu pojazdu 300 000 km

Limit przebiegu na rok: •  20 000 km

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej: •  12 miesięcy

•  4 000 zł / 8 000 złLimit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

Chronione komponenty:

Silnik
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Pompa oleju
•  Wał korbowy
•  Łożysko główne wału korbowego
•  Korbowód
•  Łożysko korbowodu
•  Tłoki
•  Sworzeń tłokowy
•  Wałek rozrządu
•  Głowica cylindra – w części smarowanej
•  Napinacz hydrauliczny
•  Łańcuch rozrządu
•  Popychacze hydrauliczne

Dyferencjał
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Koło tarczowe
•  Koło satelitarne
•  Wałek
•  Koło zębate
•  Wałek wychodzący
•  Przekładnie zębate

Skrzynia biegów
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Przekładnia planetarna
•  Wszystkie wałki smarowane olejem
•  Synchronizator
•  Wybieraki suwakowe
•  Mechatronik
•  Kosze
•  Przekładnia hydrokinetyczna
•  Pompa oleju
•  Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej
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Program rozszerzony dynasafety
Gwarancja ochrony serwisowej od mechanicznych lub elektrycznych awarii pojazdu DynaSafety jest
przeznaczony dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej 
DynaSafety, spełniają następujące kryteria:

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Silnik
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Pompa oleju
•  Wał korbowy
•  Łożysko główne wału korbowego
•  Korbowód
•  Łożysko korbowodu
•  Tłoki
•  Sworzeń tłokowy
•  Wałek rozrządu
•  Głowica cylindra – w części smarowanej
•  Napinacz hydrauliczny
•  Łańcuch rozrządu
•  Popychacze hydrauliczne
•  Kolektor ssący
•  Koło zamachowe
•  Koło koronowe
•  Turbosprężarka

Dyferencjał
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Koło tarczowe
•  Koło satelitarne
•  Wałek
•  Koło zębate
•  Wałek wychodzący
•  Przekładnie zębate

Skrzynia biegów
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Przekładnia planetarna
•  Wszystkie wałki smarowane olejem
•  Synchronizator
•  Wybieraki suwakowe
•  Mechatronik
•  Kosze
•  Przekładnia hydrokinetyczna
•  Pompa oleju
•  Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej
•  Wszystkie wewnętrzne mechaniczne komponenty
    przemiennika momentu obrotowego

Chronione komponenty:

maksymalny wiek 10 lat

Limit przebiegu na rok: •  30 000 km

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej: •  12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy

•  4000zł / 8000zł lub 8000zł / 16000zł lub 15000zł / 30000złLimit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

maksymalny przebieg w momencie
zakupu pojazdu 250 000 km

Sprzęgło

•  Tarcza dociskowa
•  Łożysko wyciskowe sprzęgła
•  Główny i roboczy cylinder
•  Koło dwumasowe

Układ hamulcowy

•  Pompa hamulcowa
•  Cylinderki hamulca
•  Zawór ciśnienia granicznego
• Wspomaganie hamowania (serwo)
• Zawór modulujący oraz czujniki ABS
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Program rozszerzony dynasafety

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Napęd

•  Wszystkie wewnętrzne
   smarowane komponenty

Układ paliwowy

•  Mechaniczne oraz elektryczne
   pompy paliwa

•  Przepustnica
•  Przepływomierz powietrza

Układ wtrysku paliwa

Układ chłodzenia silnika

•  Pompa wody

Układ sterowania silnika
(wraz ze wspomaganiem)

•  Zębatka oraz zębnik (bez nasuwek ochronnych)
•  Obudowa przekładni kierowniczej
•  Zębatka układu oraz pompa
•  Obudowa ramienia pośredniczącego
•  Zbiornik układu wspomagania

•  Rozrusznik
•  Alternator
•  Cewka zapłonowa
•  Regulator napięcia cewki
•  Przekaźnik kierunkowskazów
•  Silniczki spryskiwaczy oraz wycieraczek szyb

Komponenty elektryczne
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Program zaawansowany dynasafety
Gwarancja ochrony serwisowej od mechanicznych lub elektrycznych awarii pojazdu DynaSafety jest przezna-
czony dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy Gwarancji ochrony serwisowej 
DynaSafety, spełniają następujące kryteria:

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Silnik
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Pompa oleju
•  Wał korbowy
•  Łożysko główne wału korbowego
•  Korbowód
•  Łożysko korbowodu
•  Tłoki
•  Sworzeń tłokowy
•  Wałek rozrządu
•  Głowica cylindra – w części smarowanej
•  Napinacz hydrauliczny
•  Łańcuch rozrządu
•  Popychacze hydrauliczne
•  Kolektor ssący
•  Koło zamachowe
•  Koło koronowe
•  Turbosprężarka
•  Elektroniczny układ sterowania silnikiem

Dyferencjał
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Koło tarczowe
•  Koło satelitarne
•  Wałek
•  Koło zębate
•  Wałek wychodzący
•  Przekładnie zębate

Skrzynia biegów
Wszystkie wewnętrzne, smarowane komponenty:

•  Przekładnia planetarna
•  Wszystkie wałki smarowane olejem
•  Synchronizator
•  Wybieraki suwakowe
•  Mechatronik
•  Kosze
•  Przekładnia hydrokinetyczna
•  Pompa oleju
•  Sprzęgło wielotarczowe przekładni planetarnej
•  Wszystkie wewnętrzne mechaniczne komponenty
    przemiennika momentu obrotowego
•  Wszystkie wewnętrzne smarowane komponenty
    skrzyni biegów, elementy sterujące oraz mechaniczne

Chronione komponenty:

maksymalny wiek 5 lat

Limit przebiegu na rok: •  30 000 km

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej: •  12 miesięcy lub 24 miesiące lub 36 miesięcy

•  4000zł / 8000zł lub 8000zł / 16000zł lub 15000zł / 30000złLimit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity:

maksymalny przebieg w momencie
zakupu pojazdu 200 000 km

Sprzęgło

•  Tarcza dociskowa
•  Łożysko wyciskowe sprzęgła
•  Główny i roboczy cylinder
•  Koło dwumasowe

Układ hamulcowy

•  Pompa hamulcowa
•  Cylinderki hamulca
•  Zawór ciśnienia granicznego
•  Wspomaganie hamowania (serwo)
•  Zawór modulujący oraz czujniki ABS
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Program zaawansowany dynasafety

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Napęd

•  Wszystkie wewnętrzne
   smarowane komponenty

Układ paliwowy

•  Mechaniczne oraz elektryczne
   pompy paliwa

•  Przepustnica
•  Przepływomierz powietrza

Układ chłodzenia silnika

•  Chłodnica płynu chłodzącego
•  Chłodnica oleju
•  Pompa wody

Klimatyzacja

•  Sprężarka klimatyzacji
•  Regulatory przepływu powietrza

Układ sterowania silnika
(wraz ze wspomaganiem)

•  Zębatka oraz zębnik (bez nasuwek ochronnych)
•  Obudowa przekładni kierowniczej
•  Zębatka układu oraz pompa
•  Obudowa ramienia pośredniczącego
•  Zbiornik układu wspomagania

•  Rozrusznik
•  Alternator
•  Cewka zapłonowa
•  Regulator napięcia cewki
•  Przekaźnik kierunkowskazów
•  Silniczki spryskiwaczy oraz wycieraczek szyb
•  Silniczki elektryczne szyb oraz szyberdachu
•  Silnik elektryczny zamka centralnego
•  Silniczek wentylatora nagrzewnicy
•  Rozdzielacz zapłonu

Układ wtrysku paliwa Komponenty elektryczne
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Dodatkowy program DynaSafety Instalacja LPG
Gwarancja ochrony serwisowej DynaSafety Instalacja LPG jest programem dodatkowym dla jednego z 
powyższych programów gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety tj. programu podstawowego, zaawanso-
wanego, rozszerzonego. Jest on przeznaczony dla samochodów używanych, które w dniu zawarcia Umowy 
Gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety, spełniają dodatkowo jedno z następujących kryteriów:

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Instalacja LPG

•  Sterownik instalacji LPG
•  Przełącznik paliwa
•  Regulator/parownik/reduktor
•  Wielozawór
•  Czujniki
•  Zawory

Chronione komponenty:

posiadają instalację LPG zamontowaną fabrycznie
posiadają instalację LPG zamontowaną w autoryzowanym serwisie LPG

maksymalny wiek 5 lat

Limit przebiegu na rok: •  zgodnie z posiadanym programem gwarancji ochrony  serwisowej
DynaSafety tj. podstawowym, zaawansowanym, rozszerzonym.

Warianty okresu gwarancji ochrony serwisowej: •  zgodnie z posiadanym programem gwarancji ochrony  serwisowej
DynaSafety tj. podstawowym, zaawansowanym, rozszerzonym.

Limit kosztów brutto na 1 awarię/całkowity: •  zgodnie z posiadanym programem gwarancji ochrony  serwisowej
DynaSafety tj. podstawowym, zaawansowanym, rozszerzonym.

maksymalny przebieg w momencie
zakupu pojazdu 200 000 km
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Pakiety Gwarancji Ochrony Serwisowej

    Załącznik nr 1 
do Umowy gwarancji ochrony serwisowej DynaSafety

Podane wyżej ceny są wartościami brutto

Zainteresowany?
Zadzwoń do nas już dziś i porozmawiajmy o tym, jakie korzyści oferuje DynaSafety.

Zadzwoń do nas 12 273 43 07

ROZSZERZONY

Okres
ochrony

Limit
wieku

Max przebieg
zakup

Limit
przebiegu

24m-cy 250 000 km 30 000km

limit napraw 4000zł/8000zł limit napraw 8000zł/16000zł limit napraw 15000zł/30000zł

Pojemność/składka Pojemność/składka Pojemność/składka
1499cm< 1999cm< <2000cm 1499cm< 1999cm< <2000cm 1499cm< 1999cm< <2000cm

10 lat

12m-cy 30 000km10 lat 1225zł 1750zł 2078zł 1389zł 1980zł 2359zł 1576zł 2245zł 2674zł

2114zł 3063zł 3637zł 2426zł 3465zł 4128zł 2758zł 3928zł 4679zł

36m-cy 30 000km10 lat 2726zł 3938zł 4676zł 3120zł 4455zł 4924zł 3546zł 5050zł 6016zł

ZAAWANSOWANY

Okres
ochrony

Limit
wieku

Max przebieg
zakup

Limit
przebiegu

12m-cy

24m-cy 200 000 km

30 000km

30 000km

limit napraw 4000zł/8000zł limit napraw 8000zł/16000zł limit napraw 15000zł/30000zł

Pojemność/składka Pojemność/składka Pojemność/składka
1499cm< 1999cm< <2000cm 1499cm< 1999cm< <2000cm 1499cm< 1999cm< <2000cm

5 lat

5 lat

1525zł 2135zł 2546zł 1729zł 2418zł 2880zł 1963zł 2745zł 3271zł

2668zł 3736zł 4455zł 3025zł 4231zł 5040zł 3435zł 4803zł 5724zł

36m-cy 30 000km5 lat 3430zł 4803zł 5728zł 3889zł 5440zł 6480zł 4434zł 6175zł 7359zł

INSTALACJA LPG

12m-cy

24m-cy

36m-cy

Opcja dodatkowa możliwa jedynie
przy wariancie podstawowym, 
rozszerzonym lub zawansowanym.

Składka

390zł

690zł

890zł

PODSTAWOWY

Okres
ochrony

Limit
wieku

Max przebieg
zakup

Limit
przebiegu

12m-cy 20 000km300 000km

limit napraw 4000zł/8000zł

Pojemność/składka
1499cm< <2000cm

15 lat 850zł

1999cm<


