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teknisen tarkastuksen läpikäyneisiin
autoihin, ajettu max 160 000 km
• Järviturvan hinta 599 €
• 200 € omavastuu,
suurin korvaussumma 3 000 €/vika

AUTOTALO JÄRVEN
JÄRVITURVA-TEKNIIKKAVAKUUTUS
VAIHTOAUTOLLESI

ALLE 10 €/KK*
* (60 kk rahoitus)

AUTOTALO JÄRVI tarjoaa vaihtoauton ostaneille
asiakkailleen lakisääteisen virhevastuun lisäksi lisäturvaa vikojen varalle. Järviturva on mahdollista
hankkia enintään kahdeksan vuotta vanhoihin vaihtoautoihin, joilla on ajettu enintään 160 000 km.
Autotalo Järvi korjaa ennalta määriteltävien osien
viat, jotka ilmenevät 12 kuukauden tai 20 000 ajokilometrin kuluessa auton ostosta. Vika tarkoittaa
rikkoutumista, joka vaatii auton korjaamista autolla
ajetun kilometrimäärän edellyttämään kuntoon ja
jota myyjä ei olisi velvollinen korjaamaan lakisääteisen virhevastuun perusteella.
Ainoastaan yksityishenkilö voi hankkia Järviturvan.

MITEN TOIMIN VIKATIL ANTEESSA?
1) Ota yhteys autosi myyneeseen myyjäämme
puhelimitse tai sähköpostilla
2) Kuvaile ilmennyt vika ja sen laatu
3) Jätä yhteystietosi.
4) Odota ohjeitamme ennen korjaustoimenpiteitä.
HUOM! Järviturva korvaa ainoastaan korjaukset,
jotka on hyväksytty ennakkoon.

JÄRVITURVA

AUTOTALO JÄRVEN JÄRVITURVA
1. Järviturva-sopimuksen voimassaolo
Järviturva on voimassa kauppakirjaan kirjatusta auton myyntipäivästä lähtien. Järviturva on voimassa kunnes joku seuraavista
ehdoista täyttyy:
- auton ostopäivästä on kulunut 12 kuukautta
- autolla on ajettu sopimuksen voimaantulon jälkeen
		 20 000 kilometriä
- auto vaihtaa omistajaa

-sopimusehdot 1.2.2019
Ilmastointi

Kompressori, magneettikytkin, hihnapyöräkokoonpano, kompressorin katkaisukytkin, paineen kiertokytkin, termostaattinen
paisuntaventtiili. Ilmastoinnin letkut ja jäähdytysaine vain siinä
tapauksessa, kun autoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jousitus

Järviturvan voimassaolo päättyy myös. jos auton rakennetta tai
moottorin ominaisuuksia muutetaan tai auton valmistajan huolto-ohjelmaa ei noudateta.

Tukivarsi, aurauskulmien säätövarsi, akselit, vääntösauvat, kallistuksenvakain, nivelet (pois lukien ylä- ja alapalloniveliä), korkeusanturi, toimintakytkin. McPherson-tuet (vain edessä, ei jousia)
ja ylempi liukulaakerin kiinnityskokoonpano. Eristeet ja tiivisteet
vain siinä tapauksessa jos ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

2. Korvaus

Jäähdytysjärjestelmä

Järviturva kattaa korjauskulut 200 € ylittävältä osalta 3 000 €
asti yhtä vikaa kohden. Yhdeksi viaksi katsotaan kaikki yhdellä kerralla rikkoutuneet komponentit tai yhdellä kerralla korjatut viat.

Jäähdytyspuhallinmoottori, jäähdyttimen kenno, lämmittimen
kenno ja moottori, termostaatti, jäähdytinnesteen lämpötilan
tunnistin. Eristeet ja tiivisteet vain silloin kun ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

3. Kattavuus

Pakokaasujärjestelmä

Järviturva kattaa korjauskulut seuraavien komponenttien osalta,
ellei kohdissa 4 tai 5 toisin mainita:

Moottori

Järviturva kattaa seuraavat moottorin sisällä olevat osat:
nokka-akseli, kampiakseli ja päälaakeri, työntötangot ja nostimet,
öljypumppu, männät, männänrenkaat ja -tapit, keinuvarret ja
laakeriholkit, jakoketjun rattaat ja ketjut, venttiilijouset, -ohjaimet
ja istukat, imusarja, pakosarja, öljyputket, kampiakselit, hihnapyörät, öljypohja, kiertomoottorin kotelo, jakopään hihna/ketju
ja kiristin, vesipumppu. Sylinterinkansi, kotelot ja m o o t t o r i n
lohko sisältyvät Järviturvaan ainoastaan, jos ne vahingoittuvat
sisäisesti voidellun osan rikkoutumisen takia. Eristeet ja tiivisteet sisältyvät vain silloin, kun ajoneuvoon vaihdetaan edellä
mainittuja osia.

Vaihteisto

Vaihdelaatikon sisäiset, voidellut osat, vaihdelaatikon elektroniikka, momentinmuunnin, vauhtipyörä, etupumppu, öljypohja
ja ohjausyksikkö.

Turbo

Tehdasasenteisen ahtimen/turboahtimen kotelo, sisäiset voidellut osat, öljyputket, kiinnikkeet, ahtopaineen tunnistin. Eristeet
ja tiivisteet vain jos ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Pakosarja, EGR-venttiili, NOx-anturi ja pakoputkisto (lukuunottamatta katalysaattoria ja hiukkassuodatinta)

Turvalaitteet

Airbag: turvatyynyt, tunnistimet sekä niiden kaapelit ja liittimet,
turvavöiden lukot, rattilukko ja virtalukko.

Sähkötekniikka

Virranjakaja, äänitorvet, sytytyspuola, öljypaineen ja määrän
anturi, nokka-akselin asentotunnistin, Lambda- anturi, ilmamassamittari, kaasupolkimen asentotunnistin, moottoriohjauksen
anturit, pääjohdinsarja, sytytysmoduuli ja elektroninen pääohjausyksikkö, voimansiirron ohjausmoduuli, käynnistysmoottori,
solenoidi ja käynnistysmoottorin käyttölaite, jarruvalon kytkin,
takalasin lämmittimen kytkin, ajovalojen kytkin, sähkötoimisen
peilin kytkin ja moottori, suuntavilkun kytkin, pesupumpun kytkin, sähkötoimisen ikkunannostimen kytkin, pyyhkimen moottori ja kytkin. Eristeet ja tiivisteet vain silloin kun ajoneuvoon
vaihdetaan edellä mainittuja osia.

Jarrut

Pääsylinteri, alipaineen tehostin, levyjarrun satula, jarrusylinterit, kuormaventtiili, jarrujen hydrauliset putket ja kiinnikkeet,
hydraulinen ohjausyksikkö, jarrutehostin, pyörän nopeusanturit,
hydraulinen pumppu-moottorikokoonpano, paineenmuunninventtiili. Eristeet ja tiivisteet vain kun ajoneuvoon vaihdetaan
edellä mainittuja osia.

Polttoainejärjestelmä

Polttoainepumppu, polttoainejakaja, metalliputket, paineensäädin, säiliön tuki, säiliö, polttoainesäiliön täyttöputki, kaasuläppäkammio, lämmityssäädin, lisäalipainepumppu ja ruiskutuspumppu. Eristeet ja tiivisteet vain kun ajoneuvoon vaihdetaan
edellä mainittuja osia.

Ohjaus

Kaikki ohjauslaitteen ja ohjaustehostimen pumpun sisällä olevat
voidellut osat, ohjaustehostimen letkut ja liitännät, väliakseli, pääakseli, ohjausvaihde ja pumppukotelo, ohjausvarsi, välivarsi, raidetangon päät, yhdysvarsi, ohjauspyörän säätömekanismi, hammastanko. Eristeet ja tiivisteet vain kun ajoneuvoon vaihdetaan edellä mainittuja osia.

4. Järviturvan ulkopuolelle jäävät korjauskulut
Järviturva ei kata korjauskuluja jos:

- rikkoutuminen koskee jälkiasennettua lisävarustetta
- rikkoutuminen koskee polttoainekäyttöistä lämmitintä
- rikkoutuminen johtuu tarvittavien jäähdytys- ja voitelu		 aineiden vähäisestä määrästä
- rikkoutuminen tai korjaus tapahtuu Suomen rajojen
		ulkopuolella
- rikkoutuminen johtuu ulkoisesta tekijästä
- rikkoutuminen johtuu vääränlaisesta käytöstä tai laimin		lyönnistä
- rikkoutumista ei ole tapahtunut

Järviturva ei kata korjauskuluja, jotka koskevat:

		

normaalista kulumisesta aiheutuvia vikoja
määräaikaisia huoltoja ja säätöjä
toimintatehon vähittäisesti tapahtuvaa heikkenemistä,
joka johtuu ajoneuvon normaalista kulumisesta

5. Muut ehdot
Myyjäliikkeellä on oikeus korjata havaitut viat valitsemallaan
korjaamolla.
Myyjäliikkeellä on oikeus korjata havaitut viat käytetyillä osilla.
Vian havaittuaan ajoneuvon käyttäjän on oltava välittömästi
yhteydessä Autotalo Järveen ja ryhdyttävä ennaltaehkäiseviin
toimiin korjauskulujen minimoimiseksi.
Mikäli ajoneuvon käyttäjä rikkoo edellä mainittuja velvoitteitaan,
voidaan korvaus evätä.
Järviturva ei ole saatavissa tiettyihin erikoismalleihin, kysy lisää
myyjältäsi.

