KÄYTTÖTURVAN MYÖNTÄJÄ:

International Insurance Company of Hannover SE
Vakuutusta välittää ja hallinnoi:

www.takuuvakuutus.fi

Valittavat tuotteet
Käyttöturvan kattavuusvaihtoehdot
• Auto-Sunin Käyttöturva 6 kk (veloituksetta)
• Auto-Sunin Käyttöturva 12 kk (hinta 250 €)
Asiakkaan omavastuu
• 100 €
Omavastuu on rikkoutumiskohtainen. Maksimikorvaussumma on ajoneuvon ostohinta (enintään 50 000 €)
vakuutusjakson aikana.
Käyttöturva on vakuutus, jonka tarkoitus on avustaa
ajoneuvon korjauskustannuksissa vakuutusehtojen
mukaisesti. Vakuutus kattaa vain erikseen kattavuusluettelossa mainitut komponentit. Rikkoutumisen
tulee aina olla äkillistä ja odottamatonta.

Kelpoisuusehdot
Ajoneuvo on ensirekisteröity 2012 tai sen jälkeen.
Ajoneuvon maksimiajosuorite kaupantekohetkellä
voi olla jopa 175.000 km.
Ajoneuvon huoltohistoria on valmistajan suositusten
mukainen ja huoltokirja on asianmukaisesti täytetty.
Ajoneuvolle on tehty vaatimustemme mukainen
kuntotarkastus ja ajoneuvo luovutetaan ostajalle
moitteettomassa kunnossa. Ajoneuvoa ei käytetä
kaupallisissa tarkoituksissa.

Auto-Sunin

KÄYTTÖTURVA
VAIHTOAUTOILLE
turvaksi ostajalle
ja myyjälle

Suomen Takuuvakuutus
Katkiluodonkatu 8
24100 SALO
puh. 020 746 3900
info@takuuvakuutus.fi
Toimimme johtavien kansainvälisten vakuutusyhtiöiden,
Lloyd’s ja International Insurance Company of Hannover SE,
vakuutusedustajana.
Voimassa 1.1.-31.12.2019. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Miksi valita
Suomen
Takuuvakuutus
(eli Auto-Sunin
Käyttöturva)?
Maksimikorvaus on jopa ajoneuvon ostohinta
(enintään 50 000 €) vakuutusjakson aikana ja
ilman kilometrirajoitusta.
Tekniikkavakuutuksemme vähentää taloudellisia
riskejä kaupanteon jälkeen.
Emme rajoita tuntiveloitusta, mutta pyrimme
käyttämään yhteistyökorjaamoita, joiden kanssa
on sovittu kohtuulliset tuntityöhinnat.

Tekniikkavakuutuksemme
ovat markkinoiden
kattavimmat!
Esimerkkejä korvaamistamme
äkillisistä rikkoutumisista:
Esimerkki 1. Oire: Moottori käynyt vain kolmella sylinterillä. Vika sytytyspuolassa. Maksetut korvaukset 239 €.
Esimerkki 2. Oire: Vaihteisto vikatilassa. Vaihteiston
öljyn seassa oli metallia ja kytkimen kitkapaloja.
Vaihdettu vaihteisto. Maksetut korvaukset 7 250 €.
Esimerkki 3. Oire: Täydellinen moottorin tuhoutuminen
nok-kaketjun katkeamisesta johtuen. Hankittu vaihtomoottori. Maksetut korvaukset 4 886 €.
Esimerkki 4. Oire: Taajamanopeudella ajoneuvo alkoi
ravistaa voimakkaasti. Haldex-kytkin rikkoutunut.
Maksetut korvaukset 1 119 €.

Tekniikkavakuutuksemme
(eli Auto-Sunin Käyttöturva)
ei kata:
1.

Mitään vikakorjauksia, joihin ei ole Suomen
Takuuvakuutuksen ennakkohyväksyntää.
2. Mitään kustannuksia, joista ei ole sovittu Suomen
Takuuvakuutuksen kanssa etukäteen.
3. Vakuutuksen omavastuuosuutta (100 euroa).
Omavastuu on rikkoutumiskohtainen.
4. Muita komponentteja kuin mitä on erityisesti
lueteltu kattavuusehdoissa (pyydä myynniltämme
kattavuusluettelo).
5. Yleistä ja normaalia ajoneuvon huoltotoimintaa
(esim. aurauskulmien säätö), ääniä, venymistä,
kulumista eikä siitä aiheutuneita vikoja ja vaurioita,
eikä normaaleja kulutusosia (esim. akut, sytytys-/
hehkutulpat, hihnat, pyyhkijänsulat, jarrupalat/jarrurummut/jarrulevyt, renkaat, suodattimet, pakoputkisto,
Bi-/Xenon, LED-valot, valojen polttimot ja umpiot,
matot, sisäverhous sekä korin osat koristeineen jne.).

Teetämme korjauksia myös merkkikorjaamoissa,
joiden kanssa olemme sopineet yhteistyöstä.

Esimerkki 5. Oire: Nelivedon jakovaihteisto rikkoutunut.
Jakovaihteisto vaihdettu uuteen. Maksetut korvaukset
7 132 €.

Luettelo ei ole täydellinen. Pyydä tarkempi
kattavuusluettelo myyjiltämme!

Tekniikkavakuutuksemme saa myös tuontiautoon ja pakettiautoon.

Huom.! Jokainen rikkoutuminen käsitellään tapauskohtaisesti ja kokonaisuus ratkaisee korvattavuuden.

EPÄSELVISSÄ TAPAUKSISSA KÄYTÄMME
PUOLUEETONTA ASIANTUNTIJA-APUA.

TUTUSTU KOTISIVUIHIMME - www.takuuvakuutus.fi
Saat tarkat tiedot tuotteidemme kattavuudesta, vakuutusehdoista ja myös siitä, mitä vakuutus ei kata.

Tekniikkavakuutus ei kata kulumisia.
Auto-Sunin Käyttöturva kuitenkin
kattaa osittaisia kulumisia
seuraavin rajoituksin:
Alustan osat (pallonivelet, tukivarret, iskunvaimennus)
Pyörän laakeri, rikkoutunut
100 % jos ajettu alle 80.000 km
50 % jos ajettu 80.000 – 120.000 km
0 % jos ajettu yli 120.000 km

Laturi
Vesipumppu (rikkoutunut, vuotaa)

100 % jos ajettu alle 120.000 km
50 % jos ajettu 120.000 – 160.000 km
0 % jos ajettu yli 160.000 km

Vetonivelet

100 % jos ajettu alle 160.000 km
50 % jos ajettu 160.000 – 200.000 km
0 % jos ajettu yli 200.000 km

ABS-hydrauliikkayksikkö
EGR-venttiilit (rikkoutunut, ei karstoittunut)
Kytkin ja kaksoiskytkin
Lämmityslaitteen puhaltimen moottori
Polttoaineen korkeapainepumppu
Vaihteiston mekatroniikka
Vauhtipyörät
100 % jos ajettu alle 120.000 km
50 % jos ajettu 120.000 – 180.000 km
0 % jos ajettu yli 180.000 km

