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SOPIMUKSEN SISÄLTÖ 
Kun sopimus on voimassa ja ajoneuvo on alle 10-vuotias 
ja ajomäärä on alle 200 000km sillä hetkellä kun viasta tai 
korjaustarpeesta on ilmoitettu Fragukselle, sisältyy kohtien 
1-2 komponentit niiden rikkoutuessa, pois lukien sopimukseen 
sisältymättömät toimenpiteet, kulut ja rajoitukset.

1 MEKAANISET KOMPONENTIT

2 ELEKTRONISET KOMPONENTIT

SOPIMUKSEEN SISÄLTYMÄTTÖMÄT TOIMENPITEET JA 
KULUT 

Sellaisten osien tai komponenttien korjaukset ja uusinnat, joita ei ole nimetty 
sopimuksen kohdissa 1 ja 2 sekä viat, tapahtumat tai korjaus/huoltotoimenpiteet, 
joiden syynä on suoraan tai epäsuorasti korroosio, tulipalo, vesivaurio, varkaus, 
onnettomuus, kolarit ja muut vahingot, puutteellinen huolto, lainrikkomus, 
ylikuumentuminen, vuoto, jäätyminen, ajoneuvon rakennemuutokset, 
väärinkäyttö, käyttövirhe tai muu ulkopuolinen vaikutus, sekä korjaukset joiden 
syy, aiheuttaja tai oire on karsta tai muu likaantuminen, ajoneuvon huollon- tai 
korjauksen laiminlyönnistä syntyvät seurannaiskustannukset, puhdistukset, 
pesut, säädöt, voitelut, päivitykset tai ohjelmoinnit, Ajoneuvon ohjekirjan 
mukaiset määräaikaiset huollot ja muu normaali ylläpito, kitkapintojen kulumasta 
aiheutuvat toimenpiteet, kuten jarrupalojen, -levyjen, kytkinlevyjen uusinnat, 
alustan-, ohjauksen- ja jousituksen osien, kuten tukivarsien, helojen, puslien, 
renkaiden, vanteiden, raidetangonpäiden, koiranluiden, vakaajoiden, 
iskunvaimentimien, jousien, putkien/letkujen, verhoiluilun, sisustan paneelien, 
tiivisteiden,  -kahvojen, -luukkujen, peitelevyjen, koristeiden, listojen, korin osien, 
lasien, pyyhkijänsulkien, Akkujen osalta vain ajoakun tekniset viat sisältyvät tähän 
sopimukseen. Sen kapasiteetin aleneminen ei sisälly sopimukseen, eikä 
myöskään mitkään muut akkutyypit, sytytys- tai hehkutulppien, hihnojen, niiden 
kiristimien, vaijereiden, ohjaimien, laahaimien tai rullien, polttimoiden (niiden 
tyypistä riippumatta), varokkeiden, releiden sekä niiden rasioiden tai koteloiden  
korjaukset tai uusinnat eivät sisälly tähän sopimukseen. Sopimus ei sisällä 
sopimukseen sisältyvän komponentin rikkoutumisesta aiheutunutta 
seurannaisvauriota, eikä sellaista tapahtumaa, jossa sopimukseen sisältymätön 
tekijä tai komponentti aiheuttaa sopimukseen sisältyvän komponentin 
rikkoutumisen.Muut mahdolliset kulut tai toimenpiteet, joiden ei ole 
nimenomaisesti sovittu kuuluvan tämän sopimuksen soveltamisalan piiriin eivät 
sisälly sopimukseen. Myöskään tuoteparannukset, tehdastakuiden, vakuutusten 
ja vastaavien vastuuperusteiden piiriin kuuluvat viat ja niiden korjaukset, sekä 
viat, tapahtumat tai korjaus/huoltotoimenpiteet, joiden suorittamiseen on 
syntynyt tarve ennen tämän sopimuksen alkamista eivät sisälly sopimukseen. 
Myöskään välilliset kustannukset/toimenpiteet kuten hinaukset, sijaisautot, 
majoitukset, kuljetukset, ansion menetykset tai vastaavat eivät sisälly tähän 
sopimukseen.

Sopimuskauden aikana kuluja voi kohdistaa tälle sopimukselle 
korkeintaan 10 000€, sis alv.

VOIMASSAOLO JA KILOMETRIRAJOITUS 
Käyttöoikeus on voimassa korkeintaan siihen asti kun ajoneuvon ajomäärä 
saavuttaa 200 000km tai se saavuttaa 10 vuoden iän. 
Ensimmäisenä saavutettu kriteeri (200 000km tai 10 vuotta) päättää 
sopimuksen käyttöoikeuden, vaikka sopimuskautta olisi ajallisesti jäljellä.

AJONEUVON KUNTO
Sopimuksen alkaessa ajoneuvossa ei saa olla mitään vikoja. 
Ajoneuvon rakenteen pitää olla alkuperäinen, tämä rajoitus koskee myös 
ohjainlaitteiden ohjelmointia. Ajoneuvo ei saa olla 
vakuutusyhtiön lunastama tai vaurioituneena liikennekäytöstä 
poistettu historiansa aikana Suomessa tai ulkomailla. Ajoneuvolla pitää olla 
täydellinen huolto historia ja se pitää olla dokumentoituna. 
Huoltovälit eivät saa olla ylittyneet yli 10%:a.

ASIAKKAAN VASTUUT, SEKÄ AJONEUVON  
KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
Myös asiakkaan pitää huolehtia autosta. Huolto-ohjelmaa on 
noudatettava ja kaikista mahdollisista korjaustarpeista pitää ilmoittaa 
Fragukselle ennen korjaukseen ryhtymistä. Auto vaatii ylläpitoa myös huoltojen 
välillä. Tee autolle tarvittavat tarkastukset ja mahdolliset nesteiden lisäykset 
käyttöohjekirjan mukaisesti. 
Huollot ja korjaukset pitää tehdä ensisijaisesti myyjän korjaamossa  tai 
Fraguksen osoittamassa paikassa. Kun asioit korjaamolla, ilmoita tästä 
sopimuksesta, jotta korjaamo osaa anoa laskutuslupaa meiltä. Huomioi ettei 
ilman ennakkoon hyväksyttyä laskutuslupaa tehdyt toimenpiteet sisälly tähän 
sopimukseen. Laskutusluvan anoo aina korjaamo puolestasi.

SOPIMUKSEN PURKU
Kertamaksulliset sopimukset ovat aina määräaikaisia, eikä niitä voi asiakkaan 
toimesta purkaa. Kuukausilaskutettavissa sopimuksissa on yleensä 12kk:n 
määräaikaisuus, jonka jälkeen ne ovat toistaiseksi voimassa. Fraguksella on 
oikeus purkaa sopimus, mikäli ajoneuvosta on annettu harhaanjohtavia tietoja, 
sen ylläpitovelvoitetta on laiminlyöty tai sitä on käytetty vastoin sopimuksen 
ehtoja.

SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN
Sopimus päättyy kun valittu sopimuskausi umpeutuu tai Fragus joutuu purkaa 
sopimuksen. Sopimuksen käyttöoikeus päättyy mikäli sopimuksen ääriraja(t) 
saavutetaan kesken sopimuskauden.

SOPIMUKSEN SIIRTO
Mikäli myyt ajoneuvon toiselle yksityiselle sopimuksen voi siirtää tietyin 
edellytyksin. Tässä tilaanteessa tulee olla Fragukseen  
yhteydessä.

HENKILÖTIETOREKISTERI
Rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa fragus.com/fi/gdpr-policy/

Tässä tuote-esitteessä on esitelty tuote yleisellä tasolla, eikä 
siinä ole esitetty sopimuksen kaikkia ehtoja.  
Täydelliset sopimusehdot saatavissa jälleenmyyjältä.  
Varaamme oikeuden muutoksiin tuotteen sisältöön ja/tai 
sopimusehtoihin. Emme vastaa esitteen mahdollisista  
paino- ja/tai kirjoitusvirheistä.

Laskutusluvat: Korjaamot voivat anoa 
laskutusluvat fragus.com/fi 
sivuston kautta.

Kysymykset: ota yhteyttä tekniseen  
osastoomme soittamalla numeroon  
+358 9 34 87 32 37 tai lähettämällä sähköpostia 
osoitteeseen info.fi@fragus.fi.


