
Seuraavat moottorin sisällä olevat voidellut osat: nokka-akseli ja laakerit, kiertokanget ja laakerit, kampiakseli ja päälaakerit,  
öljypumppu, työntötangot ja nostimet, männät, männänrenkaat ja -tapit, keinuvarret ja laakeriholkit, venttiilijouset, -ohjaimet  
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 rikkou- 
tumisen takia. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

MOOTTORI

VAIHTEISTO

VOIMANSIIRTO

TURBO

Automaatti-, manuaali- tai jakovaihteisto: kaikki sisäiset voidellut osat vaihteiston sisällä (ei kytkin), jäähdytysputket (metalli),  
kiinnikkeet, momentinmuunnin, vauhtipyörä, öljypohja. Vaihteisto- ja jakovaihteistokotelo, eristeet, tiivisteet ja öljy vain siinä  
tapauksessa, että vaihteisto puretaan jonkun edellä mainitun osan rikkoutumisen johdosta.

Kaikki vetoakselikokoonpanon sisällä olevat voidellut osat, akselit ja tasausnivelet, kumisuojukset, vetoakselin kotelo, vetoakselin 
tuki, tasauspyörästön kotelo, etunavan vetolukot, vetoakseli, ristinivelet. Eristeet ja tiivisteet vain siinä tapauksessa, että  
ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

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

Nämä J. autoturva Lite korvaa:

Voidaan myöntää kahtatoista vuotta 
nuoremmille autoille, joilla on ajettu alle 
250 000 kilometriä ja joiden kuutiotila-
vuus on alle 3 200 cm3.

(sis. alv:n 24 %)

J. autoturva Lite 12 kk / 20 tkm

599 €
HUOLETTOMAAN AUTOILUUN



NÄIN TOIMIT 
AUTON ÄKILLISEN 
RIKKOUTUMISEN 
SATTUESSA

J. AUTOTURVA LITE  
EI KATA MM.  
SEURAAVIA 
OSA-ALUEITA:

Kun tarvitset ajoneuvoosi korjausta, joka 
johtuu lisäturvaan sisältyvän osan rikkou-
tumisesta, soita alla olevaan numeroon tai 
esitä lisäturvatodistus korjaamolla.  
Korjaamon edustaja soittaa asiakaspal-
velunumeroon ja pyytää hyväksyntää 
korjaukselle. Korvaushakemukset hyväk-
sytään puhelimitse, jotta autosi olisi  
käyttökunnossa mahdollisimman  
nopeasti.

J. autoturvan asiakaspalvelu
(arkisin 9–16)

010 616 8080

J. autoturva Liten korvauskatto 5 000 €
Lisäturvan ehdot FinnTakuu Oy.
Palvelun tuottaa FinnTakuu Oy.

 ‐ 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
 ‐ Varustelu
 ‐ Turvalaitteet
 ‐ Ilmastointi
 ‐ Jarrut
 ‐ Jäähdytysjärjestelmä
 ‐ Sähkötekniikka
 ‐ Anturit
 ‐ Polttoainejärjestelmä
 ‐ Ohjaus
 ‐ e-Hybrid, sähkö
 ‐ Rikkoutuminen tai korjaus, 

joka tapahtuu Suomen  
rajojen ulkopuolella


