
Parempi kuin uusi

NISSAN VAKUUTUS
AUTOKESKUKSESTA

TURVAA AUTOLLESI JA KAIKILLE AUTOSSA MUKANA OLEVILLE



AUTOKESKUS VAHINKOETU  
NISSAN VAKUUTUKSEN OSTAJALLE

Nissan Vakuutus on ainutlaatuinen vakuutuskokonaisuus. Saat markkinoi-
den kattavimman turvan autollesi. Nissan Vakuutuksen saat vaivattomasti 
Autokeskuksesta. Autokeskus tarjoaa Nissan Vakuutuksen yhteyteen vahin-
koedun. 

Autokeskus Vahinkoetu antaa kaskovahin-
gon sattuessa Nissan Vakuutuksen ja Au-
tokeskuksen yhteiselle asiakkaalle myös 
taloudellista turvaa. Autokeskus kattaa 
vahinkoasiakkaan omavastuuosuutta 100 
euroon saakka yhteisesti sovittujen ehto-
jen täyttyessä.

Autokeskus Vahinkoetu on räätälöity pal-
velumme uusille ja alle 3-vuotiaille Nis-
san-henkilöautoille, jotka on ostettu Auto-
keskuksesta. 

Autokeskus Vahinkoetu on voimassa au-
tomaattisesti 12 kuukautta auton rekiste-
riotteeseen merkitystä käyttöönottopäi-
västä lähtien ja kattaa yhden vahingon 
omavastuuosuuden vähennyksen voimas-
saolon aikana (vahinkoetu ei koske tuulila-
sivahinkoja). 

Autokeskus Vahinkoetu aktivoituu autol-
lesi uudelleen veloituksetta vauriokor-
jauksen yhteydessä, tai kun suoritat val-
mistajan/auton maahantuojan kulloinkin 
voimassa olevan määräaikaishuolto-ohjel-
man mukaisen huollon Autokeskuksessa.

Merkkihuollossamme autostasi huo-
lehtivat valmistajan kouluttamat huip-
puammattilaiset, jotka omaavat pitkän 
merkkikokemuksen ja tuntevat parhaiten 
autosi rakenteen. Uusinta tekniikkaa ole-
vat laitteemme sekä viimeisimmät ohjel-
mistopäivitykset mahdollistavat huollon 
ja korjausten suorittamisen tehtaan laatu-
vaatimusten mukaan.

Määräaikaishuollossa varmistamme onko 
autoosi tehty kaikki autonvalmistajan 
vaatimat turvallisuuteen, ympäristöystä-
vällisyyteen tai luotettavuuteen liittyvät 
maksuttomat kampanjat. Merkkihuollos-
samme käytämme aitoja alkuperäisva-
raosia ja autosi huolletaan viimeisimpien 
valmistajan ohjeiden mukaan. 

Merkkihuollossamme teetetyt määräai-
kaishuollot ovat merkki siitä, että autostasi 
on pidetty hyvää huolta. Myös tulevaisuu-
dessa autosi hyvityshinta vaihdossa on 
parempi.
 
Autokeskus Vahinkoetu on voimassa 12 
kuukautta kerrallaan vauriokorjauksesta tai 
huolto-ohjelman mukaisen määräaikaishuol-
lon suorittamisesta Autokeskuksessa. Etu 
kattaa yhden vahingon omavastuuosuuden 
vähennyksen voimassaolon aikana (vahin-
koetu ei koske tuulilasivahinkoja).

Omavastuuturva raukeaa auton omista-
javaihdoksen yhteydessä yleisten vakuu- 
tusehtojen mukaisesti.

TURVAA AUTOLLESI 
JA KAIKILLE AUTOSSA 
MUKANA OLEVILLE



Taloudellinen turva - Autokeskuksen 
asiakkaana Autokeskus kattaa omavas-
tuuosuuttasi aina 100 euroon saakka.

Autokeskus on autonvalmistajan valtuut-
tama vauriokorjaamo - meillä on aina vii-
meisin tieto valmistajan merkkikohtaisista 
korjausmenetelmistä.

Turvallisuus – varmistamme, että autosi 
turvajärjestelmät toimivat asianmukaisella 
tavalla myös korjauksen jälkeen (mm.  ko-
rin kokoonpainuvat törmäysvyöhykkeet).

Ammattitaito – koulutetut korimekaanik-
komme tuntevat kaikkien edustamiemme 
merkkien omat erityisvaatimukset ja heillä 
on käytössään kaikki alan viimeisimmät 
erikoistyömenetelmät ja korjaamolaitteet.

Autonvalmistajan koritakuu – alkupe-
räisosilla ja valmistajan hyväksymillä kor-

NISSAN VAKUUTUS -ASIAKKAAN 
EDUT AUTOKESKUKSESTA

jausmenetelmillä varmistamme, että au-
tosi kori-, korroosio- ja maalitakuu jatkuu 
ennallaan.

Laadunvarmistus - Teemme jatkuvaa yh-
teistyötä Suomen Vahinkotarkastus Oy:n 
kanssa vauriokorjausten, maalausten sekä 
vauriokorjausprosessin laaduntarkastuk-
sesta ja raportoinnista. Jatkuvan laadun-
seurannan tavoitteena on halumme taata 
kaikille vauriokorjauksen osapuolille laa-
dukas ja nopea vauriokorjauspalvelu.

Ympäristö - Autokeskuksella on käytössä 
sertifioitu ympäristöohjelma, jonka mu-
kaisesti huolehdimme kaikkien korjauk-
sessa syntyvien jätteiden hävittämisestä 
oikealla tavalla luontoa rasittamatta.

Takuu - korjauksille, maalauksille ja al-
kuperäisosille annamme 12 kuukauden 
takuun.

• Puhelinpalvelu 24/7
• Neuvomme hinauspalvelun sopimisessa
•  Autamme vahinkoilmoituksen tekemisessä
•  Teemme yhdessä Sinulle sopivana 

ajankohtana autosi vahinkotarkastuksen 
vaurioiden kartoittamiseksi

•  Teemme korjauslaskelman yhdessä 
vakuutusyhtiön kanssa
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AUTAMME SINUA VAHINKOASIOIDEN HOIDOSSA:
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4.
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•  Neuvomme ja hankimme Sinulle vuokra-
auton, autamme käyttötarveselvityksen 
teossa tai opastamme vaivattoman nouto- 
palautuspalvelun käytöstä 

•  Ilmoitamme puolestasi vakuutus-
yhtiöön autosi korjausajan 
seisontapäiväkorvausten sopimiseksi

Nykyautoissa on paljon turvallisuuteen liittyvää tekniikkaa jo vakiovarusteena, joten 
ei ole yhdentekevää missä korjautat autosi vaurion.



NISSAN VAKUUTUKSEN KOHTEENA
on autosi vakiovarusteineen, tavanomaiset lisävarusteet sekä jälkiasennettu 
viihde-elektroniikka ja navigaattorilaitteet vakuutusehdoissa kerrottuun 
enimmäismäärään saakka. Vakuutuksen kohteena ovat myös kaikki autoosi
asennetut alkuperäiset Nissan-valinnaisvarusteet. Vakuutuksen kohteena eivät 
ole kilpailukäyttöön tarkoitetut osat eivätkä teippaukset ja erikoismaalaukset. 

NISSAN VAKUUTUS KORVAA
ensisijaisesti autosi korjauskustannukset tai niitä vastaavan määrän. Autosi 
voidaan myös lunastaa käyvästä hinnastaan tai lunastusturvan ehtojen 
mukaisesti, mikäli sitä ei voida kohtuullisin kustannuksin korjata. Käypä hinta 
on se käteishinta, mikä vahinkohetkellä autostasi olisi ollut saatavissa. Käypää 
hintaa määritettäessä otetaan huomioon markkinatilanne ja autosi kunto. 
Korvauksesta vähennetään vakuutuskirjassasi mainittu omavastuu. 

NISSAN VAKUUTUS
PALVELUN EHDOT

• Auton teknisestä viasta tai öljyn- tai jäähdytysnesteen kierron 
puutteista johtuvia vaurioita

•  Kulumisesta, syöpymisestä tai ruostumisesta johtuvia ulkopuolisen 
aiheuttajan aiheuttamia vaurioita

•  Veden peittämällä tiellä,  jäällä tai hyväksyttyjen talviteiden 
ulkopuolella ajettaessa sattuneita vahinkoja

•  Kilpailu- tai sen harjoitteluolosuhteissa sekä näihin rinnastettavissa 
olosuhteissa sattuneita vahinkoja

•  Auton arvon muutosta
•  Auton ollessa poistettuna liikennekäytöstä, mistä tule tehdä 

erillinen ilmoitus vakuutusyhtiöön
•  Pohjoismaiden ulkopuolella ja nopeus- tai ajoharjoittelualueilla 

sattuneissa vahingoissa omavastuu on korotettu

NISSAN VAKUUTUS EI KORVAA:



AUTOKESKUKSEN VAURIOKORJAAMO 
SÄILYTTÄÄ AUTOSI TURVALLISUUDEN



Jokaisen autonomistajan ajoneuvokoh-
tainen vakuutus muodostuu auton laki-
sääteisestä liikennevakuutuksesta sekä 
omavalintaisesta vapaaehtoisesta kaskova-
kuutuksesta. Kaskovakuutuksella katetaan 
omien tai tuntemattomien aiheuttajien ai-
heuttaneita vahinkojen korjauskustannuk-
sia, minkä kattavuuden olette itse määrittä-
neen vakuutusta tehtäessä.

VALITSE SINULLE SOPIVIN  
KASKOVAKUUTUS

TURVA JA MITÄ SE KORVAA HUIPPUKASKO TÄYSKASKO ETUKASKO OSAKASKO

Sijaisautopalvelu
- sijaisauton, jos auto jää tien päälle

Lasiturva
- lasin rikkoutumisen bonusta alentamatta

Lunastusturva
- lunastustilanteessa uusi auto tai 30 % 
käyvän hinnan päälle

Pysäköintiturva
- pysäköidyn auton kolhut bonusta alentamatta

Törmäysturva
- törmäyksestä tai tieltä suistumisesta 
aiheutuneet vahingot

Luonnonilmiöturva
- luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot

Henkilöturva
- lisäkorvaus kun vammautuminen tai 
kuolema aiheutuu liikenneonnettomuudessa

Lemmikkiturva
- autossa olleen koiran tai kissan vamman tai 
menehtymisen onnettomuustilanteessa

Hinaus ja matkakulut
- kulut hinauksesta ja matkan 
keskeytymisestä

Eläinkolariturva
- vahingot, törmäyksestä eläimeen

Ilkivalta-, Varkaus- ja Paloturva 
- ilkivallan, varkauden tai tulipalon 
aiheuttamat vahingot

Vastuuturva ulkomaille
- ulkopuolisten tai autosi matkustajien 
vahingot, joista kuljettaja on vastuussa

Oikeusturva
- oikeudenkäyntikulut autoon liittyvissä 
riidoissa ja rikoksissa

Kaskon turvataso kannattaa valita huolella. 
Kaskovakuutuksesta yleisimmin korvattavat 
vahingot ovat törmääminen toiseen ajoneu-
voon tai eläimeen, ulosajo tieltä, rikkoutu-
neen auton hinaus ja sijaisauto sekä palova-
hinko. If, joka myöntää Nissan Vakuutuksen, 
on ainoa vakuutusyhtiö, jonka kaikki kaskot 
sisältävät Henkilöturvan. Se antaa lisäturvaa 
vakavissa liikenneonnettomuuksissa.

Vakuutuksen myöntää If Vahinkovakuutusyhtiö Oy.



MIKSI HUIPPUKASKO? 
Markkinoiden kattavin kaskovakuutus si-
sältää turvaa, jota saat vain Ifistä (Nissan 
Vakuutuksen myöntäjä) – Täyskaskon tur-
vien lisäksi saat mm. sijaisautopalvelun, 
joka antaa sijaisauton käyttöösi myös tek-
nisen vian sattuessa ja ilman omavastuuta.

MIKSI TÄYSKASKO? 
Täyskaskoon kuuluvat Etukaskon turvien 
lisäksi esimerkiksi Lasiturva ja Lunastus-
turva, joka korvaa uutena hankitun auton 
jopa kolmen vuoden ikään asti, uuden au-
ton hinnalla. Käytetystä autosta korvaus on 
jopa 30 % käyvän hinnan päälle.

MIKSI ETUKASKO? 
Osakaskon turvien lisäksi vakuutus kor-
vaa mm. törmäyksiä ja luonnonilmiöiden 
tuhoja. Siitä korvataan myös vahinko, kun 
tuntematon ajoneuvo kolhii pysäköityä 
autoasi.

 
MIKSI OSAKASKO? 
Osakaskolla saat korvauksen vaikkapa il-
kivalta-, varkaus- tai palovahingoissa. Siitä 
korvataan myös hinaus- ja matkakuluja.

AUTOKESKUS VAURIOKORJAAMO
- PAREMPI KUIN UUSI



AUTOKESKUS
VALMISTAJAN VALTUUTTAMA VAURIOKORJAAMO

Vahingon sattuessa tee vahinkoilmoitus mahdollisimman nopeasti  
ja ehkäise lisävahinkojen syntyminen.

Nissan Vakuutuksen sähköinen  
vahinkoilmoitus sekä yleisohjeet
autokeskus.fi/vauriokorjaamo

Varaa aika vauriotarkastukseen
autokeskus.fi/vauriokorjaamo

Palvelunumero 
020 506 5066 (24h/7pv)

YHTEYSTIEDOT VAHINKOTAPAUKSISSA

Yleinen hätänumero 112

Parempi kuin uusi

Lisätiedot
autokeskus.fi

SOPIMUKSEN ALKAMISPÄIVÄ

. .
(Voimassa 12 kk)

SEURAAVA HUOLTO VIIMEISTÄÄN

tkm TAI . .20

0205-numerohinnat: Lankap. 8,35 snt/puhelu + 8,83 snt/min. Matkap. 8,35 snt/puhelu + 22,32 snt/min.

HELSINKI, KONALA
Ristipellontie 1B 
Vauriokorjaus  020 506 5073
Huolto 020 506 5071

VANTAA, AIRPORT
Silvastintie 4 
Vauriokorjaus  020 506 5712
Huolto 020 506 5704

HÄMEENLINNA
Uhrikivenkatu 11
Vauriokorjaus  020 506 5051
Huolto 020 506 5050

RAISIO
Haunistentie 15 
Vauriokorjaus  020 506 5845
Huolto 020 506 5830

TAMPERE
Hatanpään valtatie 44-46
Vauriokorjaus  020 506 5043
Huolto 020 506 5040


