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Lisäturva Ultra
Lisäturva Ultra kattaa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra maini-
tut osat sekä seuraavat:

Varustelu (vain tehdasasennetut)
Audiokomponentit (ei kaiuttimet/integroitu 
GPS-järjestelmä), radioantenni, ajonestojär-
jestelmä, vakionopeussäätimen katkaisimet 
ja vakionopeussäätimen tutka, ilmastointilait-
teen ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö, 
mittaristo, tason säädön anturit ja rajoitinvent-
tiilit, tason säädön kompressori, säädettävän 
istuimen moottori ja voimansiirto, istuimensää-
tökytkimet, avattavan katon käynnistyskytkin 
ja moottori, kattoluukun moottori ja kytkimet 
(ei kattoikkunan kiskot ja verhot), tavaratilan 
kannen kytkin ja moottori, sähkötoimisen ikku-
nan kytkimet ja moottori, sähkötoimisen ikku-
nan nostomekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain 
siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan 
edellä mainittuja osia. 

Turvalaitteet
Turvatyynyt, törmäystunnistimet, turvatyynyn 
johdot (ei liittimet/hapettuminen), ohjauspyl-
vään kosketinrulla.

e - Hybrid / Sähkö
Sähköinen ajomoottori, sähköisen ajomootto-
rin nopeudensäädin, sähköisen ajomoottorin 
ohjainlaite ja ilmalämpöpumpun kompressori. 
Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Ultra kattaa kaikkien edellä mainit-
tujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta 
omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja 
artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.
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Lisäturva Ultra
Lisäturva Ultra kattaa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra maini-
tut osat sekä seuraavat:

Varustelu (vain tehdasasennetut)
Audiokomponentit (ei kaiuttimet/integroitu 
GPS-järjestelmä), radioantenni, ajonestojär-
jestelmä, vakionopeussäätimen katkaisimet 
ja vakionopeussäätimen tutka, ilmastointilait-
teen ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö, 
mittaristo, tason säädön anturit ja rajoitinvent-
tiilit, tason säädön kompressori, säädettävän 
istuimen moottori ja voimansiirto, istuimensää-
tökytkimet, avattavan katon käynnistyskytkin 
ja moottori, kattoluukun moottori ja kytkimet 
(ei kattoikkunan kiskot ja verhot), tavaratilan 
kannen kytkin ja moottori, sähkötoimisen ikku-
nan kytkimet ja moottori, sähkötoimisen ikku-
nan nostomekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain 
siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan 
edellä mainittuja osia. 

Turvalaitteet
Turvatyynyt, törmäystunnistimet, turvatyynyn 
johdot (ei liittimet/hapettuminen), ohjauspyl-
vään kosketinrulla.

e - Hybrid / Sähkö
Sähköinen ajomoottori, sähköisen ajomootto-
rin nopeudensäädin, sähköisen ajomoottorin 
ohjainlaite ja ilmalämpöpumpun kompressori. 
Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Ultra kattaa kaikkien edellä mainit-
tujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta 
omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja 
artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.
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AutoPalin Lisäturva autot ovat käyneet läpi korjaamollamme 
laajan kuntotarkastuksen.
Tarkastuksesta on laadittu auton mukana oleva kuntotarkas-
tuspöytäkirja. Tarkastuksessa havaitut viat on korjattu. AutoPa-
lin Lisäturva voidaan myöntää enintään 7 vuotta vanhoille ja 
enintään 180 000 km ajetuille käytetyille autoille. Auton moot-
torikoko voi olla enintään 4.0 litraa. Lisäturvan maksimikorvaus-
määrä on Lisäturvakauden aikana 5 000 €.

Lisäturvan yleiset ehdot
Me korjautamme tai vaihdatamme kaikki Lisäturvan alaisuu-
teen kuuluvat osat, jotka rikkoutuvat.  Jos vaurio kuuluu Lisä-
turvan piiriin, korjauksesta ja vianmäärityksestä aiheutuneet 
kustannukset korvataan. Vianmäärityksestä ja purkukustan-
nuksista korvataan enintään yhden tunnin tuntiveloitus, ellei 
etukäteen asiakaspalvelussamme FinnTakuu Oy:n kanssa ole 
muuta sovittu ja kirjallisesti hyväksytty. Mikäli rikkoutuminen 
ei kuulu Lisäturvan piiriin, maksaa asiakas vianmäärityksen 
kokonaisuudessaan. Mikäli autossa on tehdastakuu, korjaus 
hoidetaan aina takuuehtojen mukaisesti automaahantuojaa 
edustavan korjaamon kanssa. 

 

Moottori
Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli 
ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaake-
rit,  öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männän-
renkaat ja -tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, venttiilijouset, -oh-
jaimet ja -istukat (ei ohjaimen tiivisteet), pakosarja, öljyputket, 
hihnapyörät, öljypohja, jakopään hihna/ketju, rattaat ja kiristin. 
Kannet, kotelot, moottorilohko ja sylinterinkannet sisältyvät
Lisäturvan piiriin vain, jos ne vahingoittuvat sisäisesti voidellun 
osan rikkoutumisen takia.
Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että  ajoneuvoon 
vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Vaihteisto 
Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto:  kaikki sisäiset voi-
dellut osat vaihteiston sisällä (ei kytkin), jäähdytysputket (me-

talli),  kiinnikkeet, momentinmuunnin, vauhtipyörä, öljypohja. 
Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain 
siinä tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellä maini-
tun osan rikkoutumisen johdosta.

Voimansiirto
Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, ak-
selit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoak-
selin tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoak-
seli, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia. 

Turbo
Ahtimen/turboahtimen kotelo, sisäiset voidellut  osat, öljyput-
ket, kiinnikkeet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ilmastointi
Kompressori, magneettikytkin, hihnapyöräkokoonpano,  ter-
mostaattinen paisuntaventtiili, kompressorin katkaisukytkin, 
painekytkin. Ilmastoinnin putket/letkut, jäähdytysaine, eristeet 
ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan 
edellä mainittuja osia.

Jarrut 
Pääsylinteri, alipaineen tehostin, kuormaventtiili,  jarrujen hyd-
rauliset putket ja kiinnikkeet, hydraulinen ja elektroninen oh-
jausyksikkö,  jarrutehostin, pyörän nopeusanturit, hydraulinen 
pumppu-/moottorikokoonpano, paineen  muunninventtiili. 
Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon 
vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jäähdytysjärjestelmä
Vesipumppu, jäähdytyspuhallinmoottori, moottorin  jäähdytti-
men kenno, lämmittimen kenno ja -moottori, termostaatti, jääh-
dytinnesteen lämpötilan tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä 
tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Sähkötekniikka
Laturi, mittariston taustavalokytkin, sytytyspuola,  moottorin 
johtosarja, moottorin ohjausyksikkö, vaihteiston ulkoinen ja 
sisäinen  ohjausyksikkö, voimansiirron ohjausyksikkö, pako-
kaasun kierrätysventtiili (EGR-venttiili),  käynnistysmoottori, 

HUOLETTOMAAN AUTOILUUN 
AUTOPALIN LISÄTURVA

AUTOPALIN LISÄTURVA KATTAA 
SEURAAVAT OSAT

Huolettoman autoilun takaa AutoPalin Lisäturva



Lisäturva Ultra
Lisäturva Ultra kattaa kaikki Lisäturvissa Plus ja Extra maini-
tut osat sekä seuraavat:

Varustelu (vain tehdasasennetut)
Audiokomponentit (ei kaiuttimet/integroitu 
GPS-järjestelmä), radioantenni, ajonestojär-
jestelmä, vakionopeussäätimen katkaisimet 
ja vakionopeussäätimen tutka, ilmastointilait-
teen ja lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö, 
mittaristo, tason säädön anturit ja rajoitinvent-
tiilit, tason säädön kompressori, säädettävän 
istuimen moottori ja voimansiirto, istuimensää-
tökytkimet, avattavan katon käynnistyskytkin 
ja moottori, kattoluukun moottori ja kytkimet 
(ei kattoikkunan kiskot ja verhot), tavaratilan 
kannen kytkin ja moottori, sähkötoimisen ikku-
nan kytkimet ja moottori, sähkötoimisen ikku-
nan nostomekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain 
siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan 
edellä mainittuja osia. 

Turvalaitteet
Turvatyynyt, törmäystunnistimet, turvatyynyn 
johdot (ei liittimet/hapettuminen), ohjauspyl-
vään kosketinrulla.

e - Hybrid / Sähkö
Sähköinen ajomoottori, sähköisen ajomootto-
rin nopeudensäädin, sähköisen ajomoottorin 
ohjainlaite ja ilmalämpöpumpun kompressori. 
Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Lisäturva Ultra kattaa kaikkien edellä mainit-
tujen osien rikkoutumisen lukuun ottamatta 
omavastuuta. Lisäturva Ultra ei kata osia ja 
artikkeleita, joita ei ole edellä mainittu.
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seuraavat sähköiset kytkimet, joita käytetään manuaalisesti tai 
mekaanisesti:  jarruvalon kytkin, takalasin lämmittimen kytkin, 
ajovalojen kytkin, virtalukko, rattilukko,  sähkötoimisen peilin 
kytkin ja moottori, suuntavilkun  kytkin, pesupumpun kytkin, 
pyyhkimenkytkin,  pesupumpun moottori (ei ajovalopesuri)  ja 
pyyhkimen moottori. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapaukses-
sa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Anturit (moottorinohjaus)
Öljynpaineen anturi, lämpöanturi, nokka-akselin  asentotun-
nistin, kampiakselin asentotunnistin, lambda-anturi, nox-tun-
nistin, öljymäärä anturi, ilmamassamittari, imusarjan painetun-
nistin, kaasupolkimen asentotunnistin, ahtopaineen tunnistin, 
paine-erotunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, 
että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Polttoainejärjestelmä
Imusarja, polttoainepumppu, polttoainejakaja, putket (metalli), 
paineensäädin, polttoainesäiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, 
kaasuläppäkammio,  lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja 
ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain siinä  tapauksessa, 
että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Ohjaus
Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä ole-
vat voidellut osat, sähköinen ohjaustehostin, ohjaustehostimen 
letkut ja  liitännät, rattiakseli, ohjausvaihde, ohjauspyörän sää-
tömekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain  siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Tehdasvarusteet  
Audiokomponentit (ei kaiuttimet/integroituGPS-järjestelmä), 
radioantenni, ajonestojärjestelmä, vakionopeussäätimen kat-
kaisimet  ja vakionopeussäätimen tutka, ilmastointilaitteen  ja 
lämmityksen kojelaudan ohjausyksikkö,  mittaristo, tason 
säädön anturit ja rajoitinventtiilit, tason säädön kompresso-
ri, säädettävän  istuimen moottori ja voimansiirto, istuimen-
säätökytkimet,  avattavan katon käynnistyskytkin  ja moottori, 
kattoluukun moottori ja kytkimet  (ei kattoikkunan kiskot ja 
verhot), tavaratilan  kannen kytkin ja moottori, sähkötoimisen 
ikkunan  kytkimet ja moottori, sähkötoimisen ikkunan  nosto-
mekanismi. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajo-
neuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Turvalaitteet
Turvatyynyt, törmäystunnistimet, turvatyynyn  johdot (ei liitti-
met/hapettuminen), ohjauspylvään kosketinrulla.

e - Hybrid / Sähkö
Sähköinen ajomoottori, sähköisen ajomoottorin nopeudensää-
din, sähköisen ajomoottorin ohjainlaite ja ilmalämpöpumpun 
kompressori.  Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että 
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia. 

AutoPalin Lisäturva ei kata osia ja artikkeleita, joita ei ole edellä 
mainittu. 

Yleisimpiä asioita, joita Lisäturva ei kata:

- Määräaikaishuollot, ohjelmapäivitykset ja säädöt
- Jouset ja iskunvaimentimet
- Pyöränlaakerit
- Tukivarret
- Pakoputki, katalysaattori ja hiukkassuodatin
- Johtosarjat
- Eristeet ja tiivisteet
- Kytkin kokonaisuudessaan
- Kumipuslat
- Suutin/pumppusuutin
- Avaimet
- Pysäköintitutka
- Akut

Mikäli Lisäturva autoon tulee vikaa, ole yhteydessä asia-
kaspalveluumme. Asiakaspalvelussa opastetaan oikealle 
korjaamolle tai tuo auto suoraan Palinin korjaamolle.

Korjaamo suorittaa vianmäärityksen ja soittaa uudelleen 
asiakaspalveluumme pyytääkseen laskutuslupaa. Lasku-
tuslupa annetaan soiton tehneelle korjaamolle.

Palvelu toimii puhelimitse, jotta autosi olisi käyttökunnos-
sa mahdollisimman nopeasti.

NÄIN TOIMIT AUTON ÄKILLISEN RIKKOUTUMISEN SATTUESSA

Lisäturvan asiakaspalvelunumero / FinnTakuu Oy 010 616 8080

Lisäturvan kesto: 12 kk / 20 000 km
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