
Auton merkki ja malli

Rekisterinumero

Omistaja / haltija

Omistajan / haltijan osoite

Omistajan / haltijan puhelinnumero

Huollon yhteyshenkilö

Takuu on voimassa

AutoPalin

Lisäturva

Lisäturva 12 kk/20.000 km lisäturvaehtojemme ja erillisen 
hinnaston mukaisesti.

Tarkastettu 

VaihtoPalin vaihtoauto on läpikäynyt kuntotarkastuksen. Tarkas-
tuksesta on täytetty tarkastuspöytäkirja.

Kunnostettu

Tarkastuspöytäkirjaa on käytetty kunnostuskohteiden määrityk-
sessä ja kaikki tarkastuksessa ilmenneet viat on korjattu ennen 
myyntiä.

Katsastettu

Lisäturvan alaiset vaihtoautot ovat myyntihetkellä katsastusajan 
mukaisesti katsastettuja.

AutoPalin hätäpalvelu 24 h

AutoPalin hätäpalvelu tarjoaa opastavan avun hätätilanteessa, 
kun matka katkeaa. Muut palvelut hinauksesta alkaen ovat kui-
tenkin maksullisia, ellei niitä korvaa autolle tehdyt vakuutukset.

Edullinen autorahoitus huoltosopimuksen yhteydessä

Kun teet autollesi vaivattoman AutoPalin huoltosopimuksen, 
myönnämme autokaupan yhteydessä normaalia edullisemman 
autorahoituksen. Huoltosopimuksella katat kaikki autoosi 
tulevat huoltopöytäkirjan mukaiset huollot.  Huoltosopimuksen 
ja autorahoituksen sisällöstä tarkemmin tietoa saat automyyjil-
tämme.

AutoPalin hätäpalvelunumero: 09 374 77 300 

AutoPalinin tarkastama
käytetty henkilöauto

AutoPalin

Menettelytapa rikkoontumisen sattuessa
Ilmoita viasta 7 päivän kuluessa sen ilmenemisestä:

AutoPalin Pori, puh. 029 009 8008
AutoPalin Rauma, Metallitie, puh. 029 009 8905 

AutoPalin Rauma, Lukkovahe, puh. 029 009 8972

Mikäli autossa on tehdastakuuta jäljellä, 
takuukorjaukset sisällytetään siihen.

VaihtoPalin vaihtoautot ovat AutoPalinin hyväk-
symiä ja tarkastamia käytettyjä henkilöautoja. 
Auto on kunnostettu auton laajassa kuntotar-
kastuksessa todettujen vikojen osalta. Autoille 
on mahdollista ostaa lisäturva ja samalla saat 
muut kriteerien mukaiset tuote-edut.

VaihtoPalin vaihtoautoille on mahdollista 
ostaa lisäturva ja samalla saat muut kriteerien 
mukaiset tuote-edut. Lue lisää.

VAIHTOPALIN LISÄTURVA
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Katso kaikki autot:
Autopalin.fi



Yleiset lisäturvaehdot
1.    VaihtoPalin  
Nämä ehdot koskevat kaikkia AutoPalinilta myytyjä VaihtoPalin kriteerit täyt-
täviä vaihtoautoja, joille on ostettu lisäturva ja täytetty tämä lisäturvakirja.

2.    Lisäturva
VaihtoPalin lisäturva on voimassa Suomessa. Lisäturvan piiriin kuuluvat viat 
autoissa ja tehtaan toimesta asennetuissa, kohdassa 6 mainitussa lisävarus-
teissa. Lisäturva ei kata muita lisävarusteita, eikä tällaisten lisävarusteiden 
vioista johtuvia seurannaisvahinkoja. Lisäturva ei kata auton normaalista 
kulumisesta ja säännöllisestä huollosta aiheutuvia kustannuksia. VaihtoPalin 
–lisäturva ei rajoita oikeuksia, jotka ostajalla kuluttajansuojalain mukaan on 
virheen perusteella

2.1    Vika 
Äkillinen ja todellinen vioittuminen tai rikkoontuminen, joka vaatii osan vaih-
toa tai välitöntä korjausta, jotta auto toimisi moitteettomasti huomioiden sillä 
ajetut kilometrit. Viasta on ilmoitettava AutoPalinin korjaamon yhteyshenkilöl-
le 7 päivän kuluessa sen esiintymisestä.

2.2     Normaali kuluminen
Laadun asteittainen huononeminen, joka johtuu kitkasta, syöpymisestä tai 
muusta vastaavasta syystä ja joka on ollut odotettavissa auton ikä ja ajetut 
kilometrit huomioon ottaen edellyttäen, että autoa on käytetty normaalisti.

2.3     Säännöllinen huolto
Nesteiden lisääminen, osien säädöt ja vaihdot säännöllisin väliajoin valmista-
jan ohjeiden mukaisesti.

3.    Omistajan velvollisuudet
VaihtoPalin lisäturva on voimassa lisäturvakirjassa mainitun ajan edellyttäen, 
että määräaikaishuollot on tehty valmistajan ohjeiden mukaisesti AutoPalinil-
la tai Karlassa. 

4.    Lisäturvan siirto
Lisäturvaa ei voida siirtää mahdolliselle uudelle omistajalle/haltijalle.

5.    Erimielisyydet
Lisäturvan on myöntänyt AutoPalin, joka vastaa myös lisäturvaehdoista. 
Ehdoista mahdollisesti esiin tulevat ongelmat ja reklamaatiot tulee esittää 
AutoPalinin vaihtoautomyynnistä vastaavalle myynnin johdolle. Mikäli 
erimielisyyksiä ei voida sopia neuvotteluteitse, ne voidaan saattaa kuluttaja-
valituslautakunnan tai kotipaikkasi alioikeuden ratkaistavaksi. VaihtoPalin 
lisäturvaehtoihin sovelletaan kaikilta osin Suomen lakia. Lisäturva ei rajoita 
ostajan kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia virheen perusteella.

6.    Lisäturvan piiriin kuuluvat osat

6.1     Moottori
Moottori kokonaisuudessaan kaikkine liikkuvine sisäosineen, sylinterikannen-
tiiviste sekä venttiilien ohjaimien tiivisteet.

6.2     Lämmönvaihtimet
Öljy, jäähdytysneste, automaattivaihteisto, turbon välijäähdytin, ilmastoinnin/
lämmityksen lämmönvaihtimet.

6.3     Moottorin mekaaniset osat
Vesipumppu, termostaatti, moottorin tuenta, kallistuksenvaimennin, imu- ja 

pakosarjat, suuttimet, ilmapumppu, pakokaasun kierrätysventtiili (EGR), polt-
toainepumppu, polttoainesuodattimen kotelo, injektorin syöttöputki, suutin 
runko, ilmansuodattimen kotelo, kaasuläppäkotelo, turboahdin, kaasupolki-
men vaijerit, kaasupolkimen vipu.

6.4     Sähköjärjestelmän osat, elektroniset osat
Sähköjärjestelmän osat, jotka huolehtivat polttoaineen syötöstä moottoreille 
sekä niiden tunnistuslaitteet. Käynnistysmoottori, vaihtovirtageneraattori, 
yläkuolokohdan (TCD) tunnistin, öljynpaineen tunnistin, öljyn lämpötilan tun-
nistin, öljyn pinnan korkeuden tunnistin, jäädytysnesteen pinnan korkeuden 
tunnistin, jäädytysnesteen lämpötilan tunnistin, jäähdytyspuhaltimen tunnis-
tin, lämpötilan tunnistin, jäähdytystuulettimen moottori, polttoainepumppu, 
kierrosluvun tuntoelin, lambda- tunnistin, katalysaattori, EGR-venttiilin kytkin 
(diesel), suuttimet, kaasuläppäpotentiometri, sammutinsolenoidi, hehkutustul-
pat (diesel), hehkutusjärjestelmä, sytytyspuolat.

6.5     Kytkin kokonaisuudessaan

6.6     Automaattivaihteisto
Momentinmuunnin, vaihteiston ohjausyksikkö, vaihteiston asentotunnistin, 
momentinmuuntimen tiivisteet, hydraulinen yksikkö, hammaspyörästö, kitka-
pinnat (mukaan lukien säädöt), kick-down-vaijeri.

6.7     Vaihteet/tasauspyörästö
Manuaalinen ja automaattinen vaihteisto, nopeusmittarin käyttöpyörä, nope-
usmittarin tunnistin, vaihteiston kotelo, tasauspyörästön kotelo, vaihdevipu, 
valintatangot, vaihteensiirtovaijeri, vivun säätö, peruutusvaihteen salpa, 
tiivisteet, kytkinakseli, ulosmenoakseli, pääakseli, ensiöakseli, toisioak-
seli, synkronirenkaat, kotelo, hammaspyörät, vaihteensiirtäjät, säätölevyt, 
lukkorenkaat, valintanivelet, valintavipu, vetopyörästö, tasauspyörästön lukko, 
toisiohammaspyörästö, laakerit.

6.8     Voimansiirtomekanismi
Vetoakselit, vetoakseleiden suojakumit, vetoakseleiden kannatin laakerit, 
laakerit, jakovaihteisto, luiston rajoitin, tasauspyörästön akselin laakerit, 
nivelakseli ja kannatin, tasauspyörästön akselin poikittaistuki, yhdystangot, 
pyörien navat, napojen laakerit, napojen kotelot ja tiivisteet.

6.9   Ohjaus
Ohjausvaihde, hammastanko, suojakumit, raidetangot, raidetankojen nivelet, 
ohjaustehostimen pumppu, ohjaustehostimen käyttömekanismi, korkeapai-
neputki, öljysäiliö, tiivisteet, työsylinteri, kytkin, venttiilikotelo, ohjaustanko, 
ohjauksen lukko, lämpösuojus, mecatronic.

6.10   Jarrumekanismi
Jarrusylinteri, jarru- ja jarrutusvoiman tehostin, paineensäädin, paineenrajoi-
tin, jarrusatulat, jarrusylinterit, käsijarrun vaijeri, jarruputket ja letkut, kaikki 
mekaaniset/hydrauliset osat.

6.11  Sähkölaitteet koriin ja korissa
Vika sähköllä toimivissa/elektronisissa osissa: Kytkimet, kaapelit, lähettimet, 
vastaanottimet, moottorin hallintalaitteet, ohjainyksiköt, lämmitetyt peilit, 
säädettävät peilit, ovien keskuslukitus, ovien kaukolukitus, takaluukun lukitus, 
ikkunoiden hallintalaitteet, kattoikkunan/- luukun hallintalaitteet, avoauton 
katto (vain sähköllä toimivat osat), valonheittimien pesulaitteet (sisältäen 
hallintalaitteet), valonheittimien säätimet, lämmittimen moottori, lämmi-
tyksen hallintalaitteet, takaikkunan lämmitys (vahinko ei sisälly), antennit, 
pyyhkimen moottori, kojelaudan hallintalaitteet, mittaristo, varoitusvalot, 
istuimien säädöt, iskunvaimentimien sähköiset säätölaitteet, vakionopeus-
säädin, käsijarru, ABS, luistonesto, ajotietokone, äänitorvi, pyrotekniset tai 
normaalit turvavyöt, turvatyynyt, sulakerasia, hidastustunnistimet, ohjauksen 
ohjainyksikkö.

6.12   Muut
Ilmastointi, ovien kahvat, lukot, hansikaslokeron lukko, konepellin lukituslaite, 

polttoaineputken aukko, polttoaineputken tuuletuskanava, kaasupoljin.

Tiivisteet kuuluvat lisäturvaan vain silloin, kun ne on vaihdettava lisäturvan 
alaisen osan yhteydessä tai mainittu erikseen lisäturvaehdoissa.

6.13   Auton kunnostuksessa voidaan käyttää tarvike- ja vaihto-osia.

7.    Mitkä viat eivät kuulu lisäturvan piiriin

7.1     Auton säännöllisestä huollosta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien 
säännöllistä vaihtoa tai puhdistusta vaativien osien kustannukset kuten esim. 
suodattimet. Lisäturva ei myöskään kata normaalille kulumiselle alttiiden 
osien kustannuksia kuten jarrupalat ja –levyt, renkaat ja pakoputkisto, ripus-
tus- ja alustan osat.

7.2     Viat ja mahdollinen seurannaisvahinko, joka johtuu laiminlyönnistä mm. 
nesteiden tarkistuksissa, väärästä käsittelystä tai tahallisesta väärinkäytöstä.

7.3     Viat, jotka aiheutuvat tapaturmasta tai liikennevahingosta.

7.4     Viat, jotka johtuvat ajoneuvon luvattomasta käytöstä tai varkaudesta tai 
jotka ilmenevät tällaisen käytön aikana.

7.5     Viat, jotka ovat seurausta sotatoimista, mellakoista, luonnonvoimista ja 
muista ylivoimaiseen esteeseen rinnastettavista seikoista (force majeure) tai 
jotka ilmenevät tällaisten tapahtumien aikana.

7.6     Auton korin vesivuodot tai sisälle tunkeutuneen veden aiheuttama 
vahinko. Epäpuhtaan tai huonolaatuisen nesteen aiheuttama vahinko sekä 
korroosion aiheuttamat vauriot.

7.7     Väärin suunnatut pyörät.

7.8     Osien aiheeton vaihto, virheelliset korjaukset ja virheellisten säätöjen 
seuraukset.

7.9     Hehkulamput, xenon, ja umpioiden lasit sekä istuinlämmittimet.

7.10    Viat, jotka esiintyvät viallisen tuotteen palautukseen valmistajan 
pyynnöstä.

7.11    Ulkopuolisten tekijöiden aiheuttama vahinko.

7.12    Autoon tehdyt muutokset, joiden johdosta auton rakenne tai ominai-
suudet ovat muuttuneet verrattuna valmistajan alun perin suunnittelemiin.

7.13    Auton, joita käytetään auton vuokraustoiminnassa, taksiajossa, auto-
kouluopetuksessa, hinauksessa tai lähettipalvelussa.

7.14    Poliisin ajoneuvot, paloautot, ambulanssit ja muissa hälytyspalveluissa 
tai vastaavissa tarkoituksissa käytetyt autot. 

7.15    Autot, joita käytetään muussa kuin normaalissa tieliikenteessä, kuten 
autokilpailuissa.

7.16    Moottorin karstoittumisesta aiheutuvat ongelmat.

7.17    Vian määritys, jonka yhteydessä ei todeta takuun piiriin kuuluvaa vikaa.

7.18    Korin äänien etsintä ja korjaus.

7.19    Takuukorjauksen arvo ei saa ylittää 10.000 euroa tai auton käypää 
arvoa. 


