Huoltopalvelu käytetyn auton ostajalle

VaihtoPalin
Huoltosopimus
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AutoPalinilta ostettuihin alle 12 vuotta vanhoihin ja
alle 200.000 km ajettuihin käytettyihin autoihin:
• Vaivaton ja helppo tapa pitää autosi aina huollettuna
• Kiinteä kuukausihinta ilman laskutuslisiä
• Ammattimiesten huoltama, autosi on aina hyvässä käyttökunnossa
• Määräaikaishuollot alkuperäisvaraosin tai vastaavin varaosin
• Parempi jälleenmyyntiarvo

VaihtoPalin Huoltosopimushinnasto
Kiinteä kuukausihinta määritellään aluksi kolmen vuoden ajaksi.
Kuukausihintaan vaikuttavat auton huolto-ohjelman mukainen huoltoväli ja
asiakkaan vuotuinen ajomäärä.
Alla olevat esimerkkihinnat on laskettu autolle, jonka huoltoväli on
20 000 km / vuosi
				
ajomäärä / vuosi

10tkm-23tkm 24tkm-29tkm 30tkm-35tkm 36tkm-40tkm

				
bensiini 4. sylinterinen
29 €/kk
36 €/kk
43 €/kk
49 €/kk
bensiini 5-6. sylinterinen 33 €/kk
40 €/kk
47 €/kk
53 €/kk
				
diesel 4. sylinterinen
33 €/kk
40 €/kk
47 €/kk
53 €/kk
diesel 5-6. sylinterinen
37 €/kk
44 €/kk
51 €/kk
57 €/kk
				
kuukausihinta sisältää max. 3.huoltoa/3v 4.huoltoa/3v 5.huoltoa/3v 6.huoltoa/3v
				
PYYDÄ ERIKOISAUTOISTA TARJOUS ERIKSEEN!

Hinnat lisäpalveluille
3. vuoden sopimuksella

Sijaisauto yhdeksi päiväksi
huollon yhteydessä:

• rengashotelli 11€/kk
• ilmastointihuollot 2 kpl,
3 vuoden aikana: 4€/kk
• katsastus huollon yhteydessä: 8€/kk

• 3 huoltoa/ 3 vuotta: 3,5€/kk
• 4 huoltoa/ 3 vuotta: 4,5€/kk
• 5 huoltoa/ 3 vuotta: 5,5€ /kk
• 6 huoltoa/ 3 vuotta: 6,5€ /kk

Huoltosopimuksen sisältö

• Valmistajan/maahantuojan määrittelemän huolto-ohjelman mukaiset
vuosi-/määräaikaishuollot alkuperäisillä tai alkuperäistä vastaavilla osilla
(työt+materiaalit) sekä polttimoiden, sulakkeiden ja pyyhkijän sulkien vaihto
tarpeen mukaan huoltojen yhteydessä.
• 24h hätäpalvelu

Hätäpalvelu tarjoaa käytännössä opastavan avun hätätilanteessa, kun auto jättää matkalle. Muut
palvelut alkaen hinauksesta ovat kuitenkin maksullisia, ellei asiakkaalla sitten ole hinausvakuutusta
tai autossa ole erillinen auton assistance-palvelu voimassa. Puhelinnumero on 09 374 77 300 ja
siihen vastataan 24h vuorokaudessa.

• Ei sisällä lisätöitä kuten jakohihnan vaihdot, ilmastointihuolto, jarrunesteen
vaihto, hiukkassuodattimien vaihto (nämä työt veloitetaan erikseen). Lisätöissä
tarvittavista varaosista myönnetään huoltosopimusasiakkaalle 15% alennus.
• Ei kata muiden teknisten vikojen korjauksia tai vauriokorjauksia.
VaihtoPalin huoltosopimuksen yleiset ehdot
1. Nämä yleiset ehdot ovat osa sopimuslomakkeessa yksilöityä ajoneuvoa koskevaa VaihtoPalin -huoltosopimusta. Jatkossa näissä ehdoissa
käytetään termiä ”Sopimus” tarkoitettaessa kutakin yksittäistä VaihtoPalin -huoltosopimusta.
Tämän sopimuksen osapuolia ovat Palin Oy ja sopimuksen tehnyt asiakas. Luettelo sopimukseen liittyvistä Palin Oy:n VaihtoPalin huoltopisteistä
jäljempänä. Sopimus on tarkoitettu alle 12 vuotta vanhoille ja alle 200.000 km ajetuille autoille.
2. Palin Oy:n velvollisuudet
2.1. Sopimukseen sisältyvät työt, aineet ja kustannukset
Palin Oy tarjoaa ja suorittaa näissä ehdoissa mainituin rajoituksin ja ilman lisäkustannuksia asiakkaalle alla mainitut palvelut edellyttäen, että asiakas
on täyttänyt Sopimuksen mukaiset velvoitteensa:
a) Huollossa käytettävät varaosat ovat merkin alkuperäisiä tai alkuperäistä vastaavia varaosia. Huolloissa käytettävät öljyt ja nesteet täyttävät
valmistajien antamat laatuvaatimukset.
b) Valmistajan tai maahantuojan huolto-ohjelman ja pöytäkirjan mukaisen normaalin vuosihuollon/määräaikaishuollon huoltopalvelun käsittäen työt
ja materiaalit, kuten öljyt ja varaosat. Huoltosopimus ei kata lisätöinä tehtäviä tai harvemmin suoritettavia töitä ja varaosia, kuten esim. ilmastoinnin
huolto, jakopäänhihnan vaihto, hiukkaussuodattimien vaihto, vaihtorenkaiden vaihto tai kausisäilytys, jotka veloitetaan erikseen lisätöinä. Huoltosopimus ei myöskään kata auton rikkoutumisesta johtuvia korjauksia, eikä huoltojen välillä tapahtuvia öljyjen tai nesteiden lisäyksiä.
3. Asiakkaan velvollisuudet
3.1 Sopimuksen noudattaminen
a) Huoltosopimuksen maksujen suorittaminen ajallaan
b) Huoltosopimuksen hintaan vaikuttavien ajokilometrien ilmoittaminen siinä tapauksessa, että asiakas ylittää ennalta arvioidun kilometrimäärän
sopimusaikana, niin että huoltoja tulee useampia, kuin sopimuksen kuukausihintaa määritettäessä on laskettu.
c) Sopimuksessa sovitun kilometrimäärän ylittävien ajokilometrien aiheuttamien ylimääräisten huoltojen maksaminen, joko jäljellä olevaa kuukausimaksua korottamalla tai maksamalla ylimääräisten huoltojen kustannukset aina huollon yhteydessä.
d) Asiakas on velvollinen käyttämään sopimuksessa mainittua/mainittuja VaihtoPalin huoltopisteitä sopimuksen mukaisiin huoltoihin. VaihtoPalin ei
korvaa muualla suoritettuja määräaikaishuoltoja asiakkaalle.
e) Asiakkaan velvollisuutena on maksaa mahdolliset lisätyöt aina huollon yhteydessä erikseen. Lisätöitä ovat mm. jakopään hihnan vaihto, ilmastointilaitteiden huolto, renkaiden vaihto yms.
f) Jos asiakas teettää autoonsa muutoksia, jotka oleellisesti vaikuttavat huoltokustannuksiin, pitää asiasta ilmoittaa Palin Oy:lle, jotta mahdolliset
vaikutukset huoltosopimushintaan voidaan arvioida ja veloittaa asiakkaalta.
4. Sopimuksen muuttaminen ja jatkaminen
4.1 Sopimuksen jatkaminen/uusiminen
a) Sopimus voidaan uusia vain autoilla, jotka ovat alle 12 vuotta vanhoja ja joilla on ajettu alle 200.000 kilometriä. Sopimuksen uusimisesta VaihtoPalin huoltosopimuksen osalta päättää Palin Oy.
5. Sopimuksen purkaminen ja sopimuksen purkamisesta aiheutuvat kustannukset asiakkaalle
5.1 Sopimus voidaan päättää ilman purkumaksua, mikäli Asiakas vaihtaa autonsa kesken huoltosopimuskauden uuteen autoon AutoPalinilla.
5.2. Asiakkaan päättäessä tai jättäessä huoltosopimuksen kuukausimaksut maksamatta kesken sopimuskauden, veloitetaan asiakkaalta 6 kk huoltosopimusmaksut sopimuksen purkamiskustannuksina.
5.3 Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet käsitellään ja sovitaan ensisijaisesti Palin Oy:n ja asiakkaan kanssa ja vasta toissijaisesti
Porin käräjäoikeudessa, mikäli asiaa ei saada keskinäisessä neuvottelussa ratkaistua.

VaihtoPalin huoltosopimus on vaivaton
ja helppo tapa pitää autosi aina huollettuna.
Varaat vain autollesi huoltoajan ja toimitat sen huoltoon johonkin seuraavista
huoltopisteistämme merkkijaon mukaisesti.

Huoltopisteet
Chevrolet, Dacia, Nissan,
Opel, Peugeot,
Renault ja Volvo
AutoPalin Pori
Itäkeskuksenkaari 1, 28130 Pori
Puh: 029 009 8000
AutoPalin Rauma
Metallitie 2, 26100 Rauma
Puh: 029 009 8900
Lukkovahe 3, 26100 Rauma
Puh: 029 009 8950

Muut merkit
Karla Satakunnankatu
Satakunnankatu 40, 28130 Pori
Puh: 029 009 8200
Karla Mäkipuistontie
Mäkipuistontie 5, 28430 Pori
Puh: 029 009 8180
Karla Huittinen
Takkulantie 2, 32700 Huittinen
Puh: 029 009 8240
Karla Kankaanpää
Asemakatu 1, 38700 Kankaanpää
Puh: 029 009 8220
Karla Rauma
Äyhönjärventie 2, 26100 Rauma
Puh: 029 009 8260
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