XtraTurva Perus
Suurin vahinkokohtainen korvaus XtraTurva Perus on 2500€. Omavastuu 100€ / vahinko. XtraTurva Perus päättyy kun
ajoneuvosi ylittää 20 vuotta tai 300 000 km.

Moottori:

Moottorin lohko, sylinterikansi, kaikki sisäiset mekaaniset osat näissä mukaan lukien
kannentiiviste. Kaikki sähköiset moottorit voimansiirrossa.

Vaihdelaatikko:

Vaihdelaatikon kaikki sisäiset mekaaniset osat.

Neliveto:

Kaikki sisäiset mekaaniset osat jakovaihteistossa.

Tasauspyörästö/hammasratas: Kaikki sisäiset mekaaniset osat.
Muut:

Öljy, pakkasneste tai vastaava joka on vaihdettava takuuseen kuuluvan osan korjauksen
yhteydessä.

Lisätietoja saadaksesi lue ehdot.
Verkkosivulta autoconcept.fi löydät tietoa kuinka edetä mikäli ajoneuvollesi sattuu vahinko.
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1

Tämä sopimus tehdään myyjäliikkeen ja XtraTurva todistuksessa mainitun ajoneuvon omistajan välillä. Myyjäliike
määrittää tämän sopimuksen nojalla tehtyjen vaatimusten korvaukset sen rahamäärän mukaisesti, jonka AutoConcept
Insurance AB Filial Finland, Ytunnus 25079878 (jäljempänä AutoConcept), on hyväksynyt. XtraTurva hallinnoi
AutoConcept.

2

XtraTurva kattaa XtraTurva todistuksessa mainitun ajoneuvon samassa todistuksessa lueteltuihin sähköisiin ja
mekaanisiin osiin kohdistuvat äkilliset, ennalta arvaamattomat vahingot. XtraTurva korvaa EU ja ETAmaissa sekä
Sveitsissä tapahtuneet vahingot. XtraTurva raukeaa, jos auto rekisteröidään toisessa maassa. XtraTurva on voimassa
ulkomaanmatkoilla enintään 90 vuorokauden ajan.

3

XtraTurva on voimassa todistuksessa mainitun ajan, ja sitä koskevat kyseisessä todistuksessa ilmoitetut kilometrirajat
ja rahamäärärajoitukset.

4

XtraTurva raukeaa, jos ajoneuvon omistaja myy ajoneuvon edelleen jollekin toiselle oikeushenkilölle kuin
myyjäliikkeelle. Ajoneuvon omistajalla ei ole oikeutta vaatia jo suoritettujen maksujen takaisinmaksua.

5

Kaikkien sopimuksen voimassaoloaikana tehtävien korvausvaatimusten yhteenlaskettu summa ei saa ylittää
ajoneuvon markkinaarvoa.

6

XtraTurva ei ole voimassa, jos ajoneuvon omistaja vahinkoasian yhteydessä tahallisesti tai törkeästä
huolimattomuudesta antaa vääriä tietoja tai jättää kertomatta tai salaa jotakin korvausoikeuden arvioinnin kannalta
merkityksellistä tietoa.

7

XtraTurva ei kata ajoneuvossa myyntihetkellä olleita vaurioita. XtraTurva ei kata myöskään väärin asennettuja osia eikä
osia, joita ei ollut asennettu, kun ajoneuvo toimitettiin tehtaalta.

8

XtraTurva ei kata vahinkoja, jotka ovat syntyneet ulkoisen vaikutuksen, kilpailun, vuokrauksen, taksikäytön tai
maastoajon yhteydessä tai muun sellaisen käytön yhteydessä, josta aiheutuu ajoneuvon tavallisesta poikkeavaa
kuormitusta. XtraTurvan piiriin eivät kuulu myöskään käyttö hälytysajoneuvona eivätkä vahingot, jotka ovat aiheutuneet
suoraan tai epäsuorasti pakkasesta, ylikuumentumisesta, virittämisestä, kosteudesta, tulipalosta, korroosiosta,
liikenneonnettomuudesta, puutteellisesta huollosta, törkeästä huolimattomuudesta tai lainvastaisesta teosta.

9

Jos ehdoissa ei ole mainittu muuta, XtraTurva ei kata auton koria, sisustusta, lakkausta, laseja, katalysaattoria,
säröääniä, suodattimia, valoja, akkuja, viihde/navigointi/viestintävarusteita, ohjelmointia, vuotoja, sähkökaapeleita,
letkuja, vaijereita, putkia, hihnoja, kulumista eikä osia, jotka sisältyvät tavallisesti huoltopalveluun.
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10

AutoConcept päättää käytetyn samanarvoisen varaosan käytöstä korjauksen yhteydessä. AutoConceptilla on oikeus
määrätä ostopaikka, korjaamo, toimittaja tai vastaava. Mukaan on liitettävä oikeaksi todistettu matkamittarin lukema
vahinkohetkellä.

11

Jos korjaus aloitetaan ennen AutoConceptin kirjallista lupaa, ajoneuvon omistaja vastaa sen kustannuksista.
Vianetsinnän tilaaminen on ajoneuvon omistajan vastuulla. Vianetsinnän kustannukset korvataan ainoastaan siinä
tapauksessa, että hyväksyttävä vahinko todetaan.

12

XtraTurvan piiriin kuulumattomiin osiin kohdistuvia ja/tai tällaisten osien aiheuttamia välillisiä vahinkoja ei korvata.

13

XtraTurva on voimassa vain, jos ajoneuvo on huollettu valmistajan määrittämän huoltoaikataulun mukaisin välein ja
sen huolto on suoritettu valmistajan ohjeiden mukaisesti. Lasku/kuitti suoritetusta huollosta on voitava esittää
AutoConceptin pyynnöstä.

14

Ellei toisin todisteta, vahinkotapahtuman päivämäärän tulkitaan olevan sama kuin vahinkoilmoituksen saapumispäivä
AutoConceptille.

15

XtraTurva täydentää niitä korvausvaatimuksia, joihin ajoneuvon omistajalla on Suomen lain mukainen oikeus. Se ei
rajoita näitä korvausoikeuksia millään tavalla. Jos myös valmistajan, maahantuojan, toisen vakuutusyhtiön tai
vastaavan tahon myöntämä takuu tai vakuutus kattaa kyseisen vahingon, kukin osapuoli korvaa vahingosta
osapuolten määrään suhteutetun prosenttiosuuden.

16

Vahinkoasioissa voi ilmetä väärinkäsityksiä ja epäselvyyksiä. Tällöin on otettava ensin yhteys asian käsittelijään.
Mikäli olet tämän jälkeen edelleen tyytymätön tilanteeseen, voit vaatia asian uudelleenkäsittelyä.

17

Jos olet ajoneuvon omistajana tyytymätön johonkin voimassa olevaan sopimukseen liittyvään asiaan, ota yhteys
AutoConceptiin.

18

Jos tarvitset opastusta tähän sopimukseen liittyvissä asioissa, ota yhteys kuluttajaneuvontaan. Yhteystiedot:
Kuluttajaneuvonta, KKV, PL 5, 00531 HELSINKI, puh. 029 505 3000. Lisätietoja on osoitteessa www.kkv.fi. Voit myös
kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen. Yhteystiedot: Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, 00531
HELSINKI, puh. 029 566 5200, sähköposti kril(at)oikeus.fi. Lisätietoja on osoitteessa www.kuluttajariita.fi.

19

Riitaasiat käsitellään Suomen tuomioistuimissa. Riitaasiat käsitellään suomen tai ruotsin kielellä. Lisätietoja riita
asian saattamisesta tuomioistuimen ratkaistavaksi saat lähimmästä käräjäoikeudesta.
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Takuun myöntänyt yritys (mainitaan takuutodistuksessa) ja takuusopimuksen hallinnoija (AutoConcept) käsittelevät
henkilötietojasi voimassa olevan lainsäädännön (GDPR tietosuojaasetus) mukaisesti voidakseen täyttää
sopimuksen sekä tarjota sinulle tietoja, palveluja ja tarjouksia. Sopimuksen osalta henkilötietovastaava taho on yritys,
joka mainitaan takuutodistuksessa ja jota koskevat takuutodistuksessa olevat yhteystiedot. AutoConcept käsittelee
pääasiassa henkilötietoavustajana henkilötietoja takuusopimuksen puitteissa takuutodistuksessa mainitun yrityksen
antamien ohjeiden mukaisesti ja toimii sopimuksen hallinnoinnin osalta osittain henkilötietovastaavana.
Henkilötietoja voidaan käsitellä kolmannessa maassa. Voit tutustua AutoConceptyrityksen tietosuojakäytäntöön
osoitteessa autoconcept.fi. Solmimalla takuusopimuksen annat meille luvan käsitellä henkilötietojasi sopimuksen
puitteissa ja tietosuojakäytäntömme mukaisesti.
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