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LeasePlan Lisäturvalla nautit uudesta autostasi huolettomammin. 
 

Autoille, joiden ensirekisteröinnistä on kulunut enintään 5 vuotta ja joilla  
on ajettu enintään 160.000 kilometriä. 
 

Lisäturva ennalta-arvaamattomien, äkillisten teknisten vikojen varalta. 
 

Hinta 490 € 
 

Turvan aika 1 vuosi / 20 000 km 
 

Tekninen palvelumme palvelee numerossa 020 7420 888



1. LEASEPLAN LISÄTURVA 

1.1 TARKOITUS
LeasePlan Finland Oy (”LeasePlan”) tarjoaa 
teknis- ten vikojen aiheuttamien kulujen 
varalle LeasePlan Lisäturvan (”Lisäturva”) 
näissä sopimusehdoissa (”Ehdot”) määritellylle 
käytetylle autolle, jonka LeasePlan on myynyt 
Asiakkaalle (”Käytetty Auto”). 

1.2 TEKNINEN VIKA
”Tekninen Vika”, johon Lisäturva soveltuu, on 
äkilli- nen ja ennalta-arvaamaton moottorin, 
moottorin osan, moottorin lisälaitteen, 
vaihteiston, voiman- siirron tai auton 
elektroniikan tai sähkölaitteen tosiasiallinen 
rikkoutuminen, joka vaatii osan uusinnan 
tai välittömän korjauksen toimiakseen 
asianmukaisesti, pois lukien osat ja tapahtumat, 
jotka on erikseen näissä ehdoissa mainittu. 
 
1.3 ASIAKAS
Asiakas voi olla yksityinen henkilö tai y-tun- 
nuksen omaava toiminnassa oleva yritys, jolle 
LeasePlan on myynyt Käytetyn Auton ja jolle 
Lisäturva on myönnetty. Asiakkaan tulee olla 
Käytetylle Autolle rekisteröity omistaja tai ensim- 
mäinen haltija. 

1.4 LISÄTURVAN PIIRIIN KUULUVA KÄYTETTY 
AUTO
Lisäturva voi olla voimassa vain henkilö- tai 
pakettiautolle (enimmäispaino 3500kg), jonka 
ensirekisteröinnistä on kulunut enintään 5 vuotta 
ja jolla on ajettu enintään 160.000 kilomet- riä 
sillä hetkellä, kun Käytetty Auto luovutetaan 
Asiakkaalle. 

Lisäksi Käytetyn Auton tulee olla: 

• rekisteröity yksityiskäyttöön 
ensirekisteröintipäivästä alkaen sekä 
Lisäturvan voimassaoloajan; ja

• huollettu Käytetyn Auton valmistajan 
ohjeiden mukaisesti ennen Lisäturvan 
voimassaoloa sekä sen ajan, sisältäen 
nesteiden vaihdot ja täytöt ja ohjeiden 
mukaiset säännölliset osien vaihdot ja 
säädöt. 

Käytetyn Auton huoltohistoria Lisäturvan 
ajalta tulee pystyä osoittamaan teknisen vian 
sattuessa.

2. LISÄTURVAN ALKAMINEN, KESTO JA  
PÄÄTTYMINEN  

Lisäturvan voimassaolo alkaa siitä päivästä, 
kun Käytetty Auto luovutetaan Asiakkaalle ja 
Lisäturva on maksettu LeasePlanille. Lisäturva 
on voimassa kauppasopimukseen merkityn 
mukaisesti: 

• 12 tai 20 000 kilometriä (kumpi täyttyy ensin)

Lisäturva päättyy automaattisesti ym. mainitun 
aika- tai kilometriarvon täyttyessä. Kilometriarvo 
tarkoittaa Käytetty Autolla ajettua matkaa sen 
jälkeen, kun se on luovutettu Asiakkaalle. 

Lisäturvan voimassaolo ei pääty, vaikka 
Käytetty Auto vaihtaisi rekisteritunnuksensa. 

Lisäturvan voimassaolo päättyy, mikäli 
Asiakas myy Käytetyn Auton tai luopuu sen 
haltijuudesta. Lisäturva päättyy tällöin päivään, 
jolloin omistajuus tai haltijuus vaihtuu. Lisäturvaa 
ei voi siirtää toiselle henkilölle tai yritykselle.  

3. RAJOITUKSET 

3.1 YLEISTÄ 
Lisäturva kattaa kustannuksia, jotka  aiheutuvat 
Teknisistä Vioista Käytetyssä Autossa tai sen 
tehdasasenteisessa lisävarusteessa. Muut kuin 
valmistajan asentamat lisävarusteet eivät 
kuulu Lisäturvan piiriin, kuten eivät myöskään 
sellai- sista varusteista aiheutuvat viat tai 
muut vahingot. Lisäturva ei kata valmistajan 
takuun alaisia vikoja, suunnitteluvirheitä tai 
takaisinkutsukampanjoita. 

Käytetyn Auton vianetsintä (mukaan lukien 
mahdollinen Käytetyn Auton purkaminen ja 
uudel- leenkokoaminen) eivät kuulu Lisäturvan 
piiriin, mikäli varsinainen vikakaan ei siihen kuulu. 
Lisäturva ei kata mitään epäsuoria tai välillisiä 
vahinkoja tai ulkopuoliselle osapuolille tai 
omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja.  

3.2 MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT 
Lisäturvan piiriin eivät kuulu Käytetyn Auton 
määrä- aikaishuoltoon liittyvät toimet, kuten 
puhdistaminen, kausittain edellytetyt osien 
vaihdot tai nesteiden lisäykset tai normaalin 
kulumisen kohteena olevien osien vaihdot, 
kuten pyyhkijöiden sulat, öljyt ja muut nesteet, 
suodattimet, hihnat ja polttimot.



3.3 NORMAALI KULUMINEN 
Käytetyn Auton osille kitkasta, ruostumisesta 
tai muusta niihin verrattavasta syystä 
aiheutuva kuluminen, jota yleisesti voidaan 
pitää normaalina Käytetyn Auton ikä ja ajetut 
kilometrit huomioi- den, ei kuulu Lisäturvan piiriin. 

3.4 ERITYISET OSAT 
Seuraavien Käytetyn Auton osien korjaus tai 
uusi- minen taikka niistä Käytetyn Auton muille 
osille mahdollisesti aiheutuvien vikojen korjaus ei 
kuulu Lisäturvan piiriin:

• Renkaat ja vanteet;
• Jarrupalat, -levyt ja –satulat;
• Jouset ja iskunvaimentimet;
• Pyöränlaakerit;
• Alustan nivelet ja helat;
• Kytkinlevy;
• Avaimet;
• Akku (mikä tahansa Käytetyssä Autossa 

oleva akku tai paristo);
• Polttoainekäyttöinen  lisälämmitin;
• Ohjelmistopäivitykset;
• Korin osat, maalaukset, ulkoiset varusteet;
• Lasit, peilit, auton sisusta, oven kahvat;
• Penkit ja penkkien kiskot;
• Valoumpioiden lasit;
• Keskuslukituksen kauko-ohjain;
• Hiukkassuodatin;
• Sytytystulpat, johdot ja hehkutulpat; ja
• Apulaitehihnat.

3.5 ERITYISET  TAPAHTUMAT  JA   SYYT 
Lisäturvan piiriin eivät kuulu viat, vauriot, 
vahingot tai kulut, jotka aiheutuvat seuraavista 
tapahtu- mista tai syistä:

• Kolarista, onnettomuudesta tai muusta 
ulkoisesta syystä tai tekijästä;

• Asiakkaan tai Käytetyn Auton 
kuljettajan huolimattomuudesta, 
välinpitämättömyydestä, väärinkäytöstä tai 
liian raskaasta käytöstä;

• Vedestä tai muusta nesteestä taikka 
syöpymisestä, ruostumisesta tai muusta 
korroosiosta;

• Kylmästä tai kuumasta säästä (kuten 
lumesta, jäätymisestä tai auringon 
paisteesta);

• Minkä tahansa Käytetyssä Autossa 
tarvittavan nesteen, sähkön tai muun 
vähyydestä, puuttumisesta tai liiallisesta 
määrästä;

• Käytetyn Auton valmistajan huolto- tai 
käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä;

• Käytetyn Auton varkaudesta tai 
luvattomasta käytöstä;

• Karstoittumisesta (kuten palaneet venttiilit 
taikka tukkeutunut EGR-venttiili tai 
hiukkassuodatin);

• Epäpätevästä korjauksesta; tai
• Menetetystä ajasta.
• Lisäturvan piiriin eivät myöskään kuulu 

seuraavat kulut:
• Käytetyn Auton korjauttamisesta 

mahdollisesti aiheutuvat välilliset vahingot tai 
kulut (kuten sijaisauton kulut);

• Tiepalvelun tai vastaavan palvelun 
käytöstä aiheutuvat kulut (kuten hinaus- tai 
taksikulut);

• Pysäköintikulut;
• Verot, sakot tai muut vastaavat maksut;
• Käytetyn Auton puhdistukseen liittyvät kulut;
• Käytetyn Auton valmistajan takaisinkutsusta 

johtuvat tai takaisinkutsun piiriin kuuluvat 
kulut taikka muutoin Käytetyn Auton takuun 
piiriin kuuluvat kulut;

• Minkä tahansa vakuutuksen tai muun 
Lisäturvan kaltaisen palvelun piiriin kuuluvat 
kulut;

• Kolmannelle osapuolelle tai millekään muulle 
omaisuudelle, mukaan lukien Asiakkaan 
muulle omaisuudelle, aiheutuneet vahingot;

• Käytetty Autolle suoritetut korjaukset, joille ei 
ole LeasePlanin ennakkohyväksyntää; tai

• Muualla kuin Suomessa tehdyt korjaukset.

3.6 ERITYISET KÄYTETYT AUTOT 
Lisäturva ei ole voimassa tai voidaan päättää 
kesken voimassaoloajan seuraavien Käytettyjen 
Autojen osalta: 

• Viritetyt, tai muutoin voimakkaasti 
muutetutKäytetyt Autot (mukaan lukien 
moottorin tehonmuutos);

• Käytetyt Autot joita käytetään ajo-
opetukseen, kilpailuun, rallitoimintaan, 
testaamiseen, off- road ajamiseen taikka 
näiden harjoitteluun;

• Käytetyt Autot, joita käytetään vuokra- 
autona tai hälytysajossa taikka kuljetus- 
taitaksipalveluiden tuottamiseen;

• Muuhun kuin yksityiskäyttöön 
rekisteröidytKäytetyt Autot; tai

• Muuhun ajoneuvoluokkaan kuinhenkilö- tai 
pakettiautoksi rekisteröidytKäytetyt Autot.



4. KORVATTAVAT SUMMAT

Lisäturva kattaa Käytetyn Auton korjauskustan- nuksia tapauskohtaisesti 100€ ylittävältä osalta 
enintään 6.000€ saakka, kuitenkin korkeintaan Asiakkaan LeasePlanille maksamaan Käytetyn Auton 
ostohintaan saakka.

5 .VIAN SATTUESSA

Teknisen Vian ilmettyä Asiakkaan tulee välittömästi ottaa yhteyttä LeasePlaniin Lisäturvan voimassaolon 
ja soveltuvan korjaamon varmistamiseksi. Asiakkaan tulee suorittaa tarvittavat varotoimenpiteet 
lisävahinkojen ja -vikojen välttämiseksi.
Korjaamo tekee korjauskustannuksista arvion ja on yhteydessä LeasePlaniin ennen korjauksen 
aloittamista saadakseen korjaus- ja laskutusluvan. Lisäturva kattaa vain kuluja, jotka LeasePlan on 
ennalta hyväksynyt ja jotka laskutetaan LeasePlanin hyväksymän korjaamon toimesta.
LeasePlanilla on oikeus teettää Teknisestä Viasta ja sen korjauskulusta ulkopuolisen ja riippumatto- 
man tahon arvio. LeasePlan vastaa tällaisen arvion kustannuksista, mutta ei mahdollisista korjauksen 
viivästymisestä aiheutuvista kuluista.

6. LISÄTURVAN MAKSU

Asiakas maksaa Lisäturvan ostaessaan Käytetyn Auton. Maksettua Lisäturvaa ei hyvitetä tai palauteta, 
mikäli Lisäturva katkeaa kesken voi- massaolokauden, tai mistään muustakaan syystä.

7. VALITUSMENETTELY

Mahdollinen valitus tai oikaisupyyntö koskien Lisäturvaa tulee osoittaa LeasePlanille kirjallisena. 
Riitatapaus, jota LeasePlan ei ole onnistunut ratkaisemaan Asiakasta tyydyttävällä tavalla, voidaan 
saattaa oikeuden käsittelyyn Helsingin käräjäoikeudessa.


