TYYNI
Aina edulinen ja kattava kaskovakuutus autollesi
ennalta sovitulla vuosihinnalla

TYYNI Kaskovakuutus
TYYNI yksityskäyttöisille henkilöautoille
TYYNEN hinta on muuttumaton koko
vakuutuksen voimassaolo ajan.
Vakuutusmaksun voit halutessasi
maksaa 1-12 erässä.
Auton
myyntihinta

Maksu
vuosi / Kk

max 30 000€

384€ / 32€

30 001€
- 85 000€
85 001€
- 135 000€

480€ / 40€
768€ / 64€

Vakuutus

Omavastuu

Kolari-

500 €

Hirvivahinko-

200 €

Ilkivalta-

200 €

Palo-

200 €

Varkaus-

200 €

Lunastusturva-

Edellyttää Fennian liikennevakuutuksen
ottamista TYYNEÄ tarjoavasta liikkeestä.
Vakuutus on saatavilla autoihin, joiden hinta
ei ylitä 135 000€ ja auton pääkäyttövoiman
maksimi teho 270kw.

Osamaksu &
leasingAutopalveluOikeusturva-

15%,
väh 300 €

Ulkomaan
vastuu-

0€

Lasivakuutus

korjaus 0€
vaihto 200 €

TYYNI kaskovakuutuksen myöntää
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia

HOHTO
Keraaminen suojapinnoite, joka suojaa auton
maalipintaa ja pitää sen hohtavan kiiltävänä sekä kestävänä

HOHTO Suojapinnoite
Auton oston yhteydessä voit täydentää auton kiiltoa HOHTO -käsittelyllä.
Tämä uudenlainen keraaminen pinnoite on lasinkova, mutta joustava
suojapinnoite. Se antaa auton maalipinnalle optimaalisen suojan sekä
syvän kiillon.
HOHTOA saatavana kahtena eri tuotteena: HOHTO Light ja HOHTO Hard.
Pinnoitteen kestoikä on Lightissa n. 12kk ja Hardissa n. 36kk.
Käsittelyn todellinen kestoikä riippuu auton pesussa käytettävistä
kemikaaleista.
HOHTO Light

HOHTO Hard

Henkilöauto

242 €

465 €

Katumaasturi

316 €

614 €

Pakettiauto

390 €

762 €

Auton maalipinta joutuu äärimmäisen kovalle rasitukselle. Ajan myötä
maalipinta muuttuu huokoiseksi, haalistuu ja mattaantuu. HOHTO
käsittelyn avulla autosi maalipinta hylkii vettä sekä on suojattu mm.
UV-säteilyltä, kemikaaleilta ja mekaaniselta kulutukselta. Auto on
helppo puhdistaa ja siinä säilyy pidempää upea syvä kiilto.

Auton pinta ennen käsittelyä

Auton pinta HOHTO käsittelyn jälkeen

HOHTO käsittely totuetetaan yhteistyössä Eco
AutoCaren kanssa ja Sonaxin tuotteilla

Asiakas
Malli
Rekisterinumero

Säilytä tämä todistus TURVAN voimassaolo ajan

TURVA -VAIHTOAUTON TIEDOT

Valmistenumero
Ajokilometrit
Toimituspäivä
Toimipiste
Automyyjä

LEIMA

TURVA
Turvaa matkan jatkumisen odottamattomien rikkoutumisien
varalta ja käy kaikkiin automerkkeihin

TURVA on Lohjanportin Auton standardi tarkastetuille ja kunnostetuille
vaihtoautoille. Laadukkaat ja turvalliset TURVA- vaihtoautot antavat valinnanvaraa. TURVA tarjoaa sinulle turvaa yllättävien korjauskulujen varalle.
TURVA myönnetään vain yksityishenkilöiden ostamiin autoihin.

TARKASTETTU, KUNNOSTETTU JA HUOLLETTU
- Viimeisin huolto-ohjelman mukainen huolto suoritettu
- Sisä- ja ulkopuhdistus suoritettu
- Jarrut ja jarruihin liittyvät järjestelmät testattu
- Ohjaus, etu- ja takaripustukset testattu
- Pakokaasujärjestelmä testattu
- Moottorin ja voimansiirron testaus suoritettu
- Jousitus ja iskunvaimennus testattu
- Ilmastointijärjestelmä testattu
- Lisälämmittimen toiminta tarkastettu

TURVA 12KK / 20 000 KM
TURVA 12kk 		

490€

Käyttöturvamaksu veloitetaan autokaupan yhteydessä ja sen
voi myös liittää rahoitussopimukseen
Kriteerit ja voimassaolo
- Auton ikä myyntihetkellä alle 8 vuotta ensirekisteröinnistä
- Mittarilukema max 180 000km myyntihetkellä
- Voimassa 12 kk myyntipäivästä tai max 20 000km*
- Korjauskustannus max 3000€, omavastuu 99€
- TURVA ei siirry auton seuraavalle omistajalle/haltijalle
- Lohjanportin Autolla on oikeus korjata auto vastaavilla käytetyillä osilla
*kumpi ensin täyttyy

TURVA KATTAA:
- Moottori ja jäähdytyslaitteet
- Apulaitteet (starttimoottori ja laturi)
- Kytkin				- Vaihteisto ja vetoakselit
- Ilmastointi (ei täyttöä)		
- Lisälämmitin
- Polttoainejärjestelmä		
- Pakoputkisto
- Moottorinohjauselektroniikka
- Sähkölaitteet (ei akku)
TURVAN voimassaolo edellyttää auton huolto-ohjelman noudattamista.
TURVA kattaa korjauskustannukset aina 3000€ saakka, mutta ei kata auton
normaalia kulumista.
Auton rikkouduttua äkillisesti, asiakkaan tulee ennen korjaustyön aloittamista ottaa yhteyttä auton myyneeseen liikkeeseen. TURVA – autojen korjaukset suoritetaan auton myyneessä Lohjanportin Auton toimipisteessä.

RENTO
RENTO Huoltoraha, ettei autosi korjaukset
pääse yllättämään

RENTO Huoltoraha
Huoltoraha RENTO
RENNON avulla saat tasaiset kuukausierät autoiluun, eikä sinulle
tule yllättäviä kustannuksia huolloista ja korjauksista. Palvelu on
hyödynnettävissä käytetyn tai uuden auton ostoon. Voit maksaa RENTO
huoltorahan joko kerralla autokaupan yhteydessä tai osana rahoitusta.
Huoltorahan voi hyödyntää kerralla tai useaan kertaan joko Lohjanportin
Auton Volvo-, Skoda-, Renault-, Dacia-, Mitsubishi-merkkihuolloissa
tai monimerkki korjaamolla BILEX:llä. RENTOA voi käyttää huoltoihin,
korjauksiin, renkaisiin, varaosiin sekä lisävarusteisiin.
RENTO on voimassa kunnes huoltorahan arvo on käytetty, kuitenkin
maksimissaan viisi vuotta. Sopimuskauden päätyttyä mahdollista
huoltorahaa ei palauteta eikä sitä voi siirtää uudelle omistajalle / haltijalle.

Huoltopaketti

Rento Huoltoraha

RENTO A

2000 €

RENTO B

1200 €

RENTO C

600 €

RENTO Huoltoraha

REHTI
14 päivän vaihto-oikeus käytetyille ajoneuvoille

REHTI Vaihto-oikeus
REHTI käytetyn auton ostajalle
Pidämme huolen siitä, että tarjoamamme käytetyt autot ovat laadukkaita,
katsastettuja ja kuntotarkastettuja. Mutta siinä tapauksessa, että auto ei
kuitenkaan vastaa odotuksiasi tai käyttötarkoitustasi, voit 14 päivän sisällä
ostosta vaihtaa autosi meillä. Ilman erityistä syytä!

14 päivän vaihto-oikeus
- Hyvitämme ostohinnan vaihdossa samanhintaiseen tai kalliimpaan 		
autoon. Halvempaan vaihtaessasi, hinnan erotusta ei palauteta
- Ajettu maksimissaan 500 km ostohetkestä
- Vaihdosta aiheutuvat välittömät kustannukset, pesu, vahaus,
		
laskutetaan asiakkaalta, hinta yht. 270€
- Rekisteröinti- ja toimituskuluja ei korvata
- Ajoneuvon pitää olla vaihdettaessa moitteettomassa kunnossa, 		
kolaroidulla tai vaurioituneella autolla ei ole vaihto-oikeutta

REHTI Vaihto-oikeus

