
KÄYTTÖTURVAN MYÖNTÄJÄ:

Auto-Sunin Käyttöturva 
on vakuutusyhtiön takaama tuote.

Hallinnoija:

www.insuregroup.fi

Voimassa 1.1.-31.12.2019. Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Valittavat tuotteet
Voit valita haluamasi keston:

• Auto-Sunin Käyttöturva 6 kk (veloituksetta)
• Auto-Sunin Käyttöturva 12 kk (hinta 250 €)

Omavastuu on aina 100 €/rikkoutuminen.
Maksimikorvaussumma on ajoneuvon markkinahinta 
(enintään 100 000 €) turvajakson aikana.

Auto-Sunin Käyttöturva on laajennettu turva autosi 
korjauskustannusten hallinnointiin. Turvaan kuuluvat 
erikseen ehdoissa mainitut komponentit. Rikkoutumisen 
tulee aina olla äkillistä ja ennakoimatonta.

Kelpoisuusehdot
Myönnämme Auto-Sunin Käyttöturvan jopa 7 vuoden
ikäisille autoille. 

Ajoneuvon maksimiajosuorite kaupantekohetkellä 
voi olla jopa 175.000 km.

Ajoneuvoa ei käytetä kaupallisissa tarkoituksissa.

Ajoneuvon huoltohistoria on valmistajan suositusten 
mukainen ja huoltokirja on asianmukaisesti täytetty.

Auto-Sunin

 KÄYTTÖ-
TURVA 
  VAIHTO-
AUTOILLE
turvaksi ostajalle
       ja myyjälle



www.auto-suni.fi/kayttoturva
Saat tarkat tiedot tuotteidemme kattavuudesta, vakuutusehdoista ja myös siitä, mitä vakuutus ei kata.

Miksi hankkia
Auto-Sunin
Käyttöturva?

Auto, jolle myönnämme
Käyttöturvan, on valmistajan
suositusten mukaisesti huollettu.

Auto on huolellisesti tarkastettu ja moitteettomassa 
kunnossa ennen kuin luovutamme sen Sinulle.

Käyttöturvamme vähentää pienellä rahalla taloudellisia 
riskejä kaupanteon jälkeen jopa vuodeksi.

Myönnettyämme autollesi Käyttöturvan, myös
autosi mahdolliset korjaukset hoituvat helposti 
korjaamoillamme.

Käyttöturvan myönnämme myös tuontiautolle
ja pakettiautolle.

Auto-Sunin Käyttöturvassa ei ole kilometrirajoitusta.

Maksimikorvaus on jopa ajoneuvon markkinahinta 
(enintään 100 000 €) turvajakson aikana.

Esimerkkejä korvaamistamme
äkillisistä rikkoutumisista:

Esimerkki 1. Oire: Moottori käynyt vain kolmella sylinte-
rillä. 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 vaihto-
moottori. Maksetut korvaukset 4 886 €. 

Esimerkki 4. Oire: Taajamanopeudella ajoneuvo alkoi 
ravistaa voimakkaasti. Haldex-kytkin rikkoutunut. 
Maksetut korvaukset 1 119 €.

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

Huom.! Jokainen rikkoutuminen käsitellään tapaus-
kohtaisesti ja kokonaisuus ratkaisee korvattavuuden.

Auto-Sunin Käyttöturva ei kata:
1. Mitään vikakorjauksia, joihin ei ole hallinnoijan 

ennakkohyväksyntää.
2. Mitään kustannuksia, joista ei ole sovittu hallinnoijan 

kanssa etukäteen. 
3. Käyttöturvan omavastuuosuutta. Omavastuu on 

rikkoutumiskohtainen.
4. Muita komponentteja kuin mitä on erityisesti 

lueteltu kattavuussisällössä.
5. Yleistä, ennaltaehkäisevää ja normaalia ajoneuvon 

huoltotoimintaa (esim. mutta ei rajoittuen: auraus-
kulmien säätö), ääniä, venymistä, normaaleja 
kulutusosia (esim. mutta ei rajoittuen: akut, 
sytytys-/hehkutulpat, ruiskusuuttimet, hihnat, 
pyyhkijänsulat, renkaat, jarrupalat/jarrurummut/
jarrulevyt, suodattimet,  pakoputkisto, Bi-/Xenon, 
LED-valot, valojen polttimot ja umpiot, matot, 
sisäverhous sekä korin osat koristeineen) eikä 
muutos-, lisäys-, parannus- tai huoltokustannuksia.

6. Kulumista eikä sen aiheuttamia vikoja ja vaurioita, 
loppuun kuluneita osia, osan tai toimintakyvyn 
heikentymistä käyttökuormituksen, hankauksen, 
eroosion tai korroosion (ruostuminen, hapettuminen, 
syöpyminen yms.) seurauksena, silloin kun ne eivät 
johdu materiaalivirheestä.

Luettelo ei ole täydellinen. Pyydä tarkemmat ehdot 
myyjiltämme tai tutustu niihin kotisivuillamme.

Auto-Sunin Käyttöturva
kattaa myös osittaisia kulumisia
seuraavin rajoituksin:

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

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

Käyttöturvamme
on yksi markkinoiden

kattavimmista!


