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Nabízíme opatření preventivní, která pomáhají škodám předcházet a následná, která jejich dopady zmírňují 
nebo eliminují. Rádi bychom poskytli našim obchodním partnerům, jejich zástupcům a v neposlední řadě 
našim zákazníkům, vždy něco navíc a to je pro nás výzvou. V našem portfoliu doplňkových produktů 
přicházíme na evropský trh, jako první mezi výrobci mechanických zabezpečovacích 
zařízení automobilů, s absolutní novinkou. Stojíme si za kvalitou svých produktů, a proto 
chceme našim zákazníkům nabídnout odškodnění formou garance kompenzace 
v případě krádeže vozu.

Nabízíme Vám vždy něco navíc.

JAK TO FUNGUJE?

• Do 10ti dnů od montáže zabezpečovacího zařízení 
DEFEND LOCK nebo od data aplikace leptání VIN 
se zaregistrujete prostřednictvím dealera, 
příp. montážního střediska v registračním systému 
iDefend na: www.idefend.eu/defendlock 
nebo na www.idefend.eu/defendvinprotec.

• Po dokončení registrace dostanete na Váš email 
Potvrzení o registraci, které pečlivě 
uschovejte.

• Při opuštění vozidla vždy řádně uzamkněte 
zabezpečovací zařízení DEFEND LOCK.

JAK TO UDĚLAT?

Stačí jen požádat svého prodejce zabezpečovacího 
zařízení nebo leptání VIN o online registraci 
do 10ti dnů od data montáže zámku řadící 
páky Defend Lock nebo data aplikace leptání 
VIN Defend VIN.PRO.TEC. Je to velice rychlé 
a snadné, za pár minut můžete odejít se dvěma 
Potvrzeními o registraci. S rozšírenou Defend 
Garancí 3.000 Kč a 10.000 Kč máte tak 
možnost, zcela zdarma, získat v průběhu 
12ti měsíců částku až 13.000 Kč.

CO JE TO DEFEND 
GARANCE?

Dovolte nám představit novinku – 
Defend Garance. Stručně 
řečeno, Garance je částečná 
kompenzace proti finanční ztrátě 
v případě krádeže a nedohledání  
Vašeho vozu.

Rádi bychom nabídli svým zákazníků 
něco navíc a myslíme si, že 
jakákoliv finanční kompenzace 
v případě krádeže vozu není k zahození. 
Defend nabízí svým zákazníkům dvě možnosti 
kompenzace – Defend Garance 3.000 Kč 
a 10.000 Kč. Tyto částky Vám pomůžou zmírnit 
finanční ztrátu tím, že Vám pokryjí vynaložené 
náklady na pořízení zabezpečovacího zařízení 
Defend Lock nebo bezpečnostního leptání VIN 
na autoskla Defend VIN.PRO.TEC. V případě, 
že máte oba naše produkty, můžete získat až 
částku 13.000 Kč.

CO JE TO GARANČNÍ LIST DEFEND 
GARANCE 3.000 KČ a 10.000 KČ?

Obsah garančního listu je veřejným příslibem 
ve smyslu ustanovení § 2884 a násl. zákona 
č.89/2012 Sb., občanský zákoník závazným 
od 1. 9. 2015. S jeho obsahem se můžete seznámit 
na veřejně dostupných webových stránkách 
www.defend.cz v sekci Pro klienty nebo Garance. 
Tento veřejný příslib pozbývá platnosti a účinnosti 
okamžikem stažení z internetové prezentace 
na výše uvedené internetové adrese a vyvěšením 
informace o tom (na stejné adrese), že tento veřejný 
příslib pozbyl platnosti a účinnosti.

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ KRÁDEŽE?

• V případě odcizení vozu nám napíšete na adresu: DEFEND CZECH REPUBLIC s.r.o., 
Elišky Junkové 1545/2, 102 00 Praha 15 nebo na emaily: defendgarance3000@defend.cz 
nebo defendgarance10000@defend.cz

• Přiložíte kopii usnesení Policie ČR o ukončení šetření odcizení Vašeho vozu.
• Vrátíte všechny klíče od zabezpečovacího zařízení DEFEND LOCK.
• Přiložíte příslušná potvrzení o registraci Defend Garance.
• V žádosti uvedete své bankovní spojení a my uhradíme příslušnou částku na Vámi specifikovaný účet.


