
YLEISEN TAKUUN JÄLKEINEN LAAJENNETTU LISÄTAKUU
 
      Auto-Bon Oy myöntää työ- ja materiaalitakuun, tähän laajennetulle lisätakuulle merkitylle Peugeot autolle, alla lähemmin sanotuin 
      edellytyksin ja ehdoin.

Laajennettua lisätakuusopimusta ei myönnetä taksi-, ambulanssi-, ruumisauto-, autokoulu- autonvuokraus- tai kilpailukäyttöön eikä 
henkilöiden kuljetukseen maksua vastaan tarkoitetuille autoille.

Laajennettu lisätakuu on 
kaksiosainen

Ensimmäinen osa
0-36kk ja 0-100000 km on Peugeot yleinen takuu: Tämä takuu koskee raaka aine- ja valmistusvirheitä ja on voimassa 36kk/100 000km 
ajan. Tarkemmat tiedot Peugeot yleisestä takuusta löydät takuutodistuksesta ja sen takuuehdoista.

Toinen osa
37kk – 60kk ja 100001km – 150000km Peugeot laajennettu lisätakuu. Takuun perusteella korvataan ajoneuvon valmistukseen käytetyissä 
osissa tai niiden raaka-aineissa todetut virheellisyydet. Laajennettu lisätakuu on voimassa ajoneuvon alkuperäisestä toimituspäivästä 60 
kuukautta, kuitenkin enintään 150 000 km. Laajennettu lisätakuu on voimassa ainoastaan Suomessa.

Laajennettu lisätakuu on voimassa seuraavin edellytyksin:

         Kaikki autokohtaiset huolto-ohjelman mukaiset määräaikais- ja vuosihuollot on suoritettu valtuutetulla Peugeot  -
huoltoedustajalla. Kaikki huollot tulee tehdä viimeistään autonvalmistajan ilmoittaman määräajan täyttyessä.

         Autossa havaittu virhe tulee ilmoittaa mahdollisimman pian valtuutettuun Peugeot -huoltoedustajalle.

         Virhetilanteessa tulee toimia siten, etteivät autossa olevat vahingot lisäänny auton käyttämisen seurauksena.

         Huolloissa ja korjauksissa käytetään vain valmistajan hyväksymiä varaosia ja korjaukset suoritetaan valtuutetulla Peugeot-
huoltoedustajalla.

         Esitetään takuutodistus ja huoltovihko, johon suoritetut huollot on asianmukaisesti merkitty.

Laajennettu lisätakuu ei korvaa
         Vaurioita, jotka aiheutuvat epätavallisista käyttöolosuhteista tai käyttötavoista, huolimattomuudesta, rakennemuutoksesta, 

korjausvirheestä, onnettomuudesta, muiden kuin auton alkuperäisosien käytöstä, huollon puutteesta/laiminlyönnistä tai muista 
ulkopuolisista syistä.

         Seurannaiskuluja, kuten esimerkiksi, taksi-, vuokra-auto-, hotelli-, hinaus-, ja puhelinkuluja sekä korvausta 
ansiomenetyksestä, tai niitä kustannuksia, jotka kuuluvat jonkun muun korvaavan sopimuksen, takuun tai vakuutuksen 
piiriin.

         Tavanomaisia käyttökustannuksia, kuten normaaleja huoltotöitä ja niihin liittyvineen ainekustannuksiin, polttoneste, öljyt, 
jäähdytys, AdBlue ja pesuaineet, polttimot, hihnat, kiristimet, suodattimet ja pyyhkijänsulat.

         Luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja; esimerkiksi istuimien verhoilut, matot, renkaiden tasapainotus, jarrupalat, jarrulevyt, 
puslat, helat, tuulilasit, pyyhkijän sulat, ovien tiivisteet, maalipinta ja ohjauspyörä

         Polttoainejärjestelmän osia, moottorin osia eikä voimansiirron osia, jos autoon on asennettu muunnossarja, joka mahdollistaa 
valmistajan hyväksymättömän polttoaineen käyttämisen.

Rajoitetun takuun piiriin kuuluvat takuuaikana:
           Kytkin enintään 100.000 km asti

           Iskunvaimentimet ja jouset enintään 100.000 km asti

           Käyttöakku enintään 100.000 km asti

           Sähkö- ja hybridiautojen voimansiirtolinjan osat enintään 3 vuotta / 100.000km asti:

          Ajoakun ohjausyksiköt

          Voimansiirron sähkömoottori

          Hybridijärjestelmän ohjainlaite

          Suurjännitekaapelit

           Vaurioita, jotka ovat laajentuneet korjauksen tai viivästymisen johdosta.

           Väärän polttoaineen, voiteluaineen, jarrunesteen, jäähdytysnesteen tai liuottimen käytöstä aiheutuvia vaurioita

           Jälkiasennettavia lisävarusteita

JAKELU: Alkuperäiset (2 kpl) asiakkaan ja myyjän allekirjoituksella varustettuna Auto-Bon Oy:lle. 1 kopio asiakkaalle.
Yhteystiedot: Auto-Bon Oy/ huolenpitosopimukset, Kaakelikaari 4 B, 01720 VANTAA, huolenpito@auto-bon.fi.

Sivu 2/2

Liite sopimukseen 23.05.2022


