TUOTTEEN SISÄLTÖ

AUTON YLLÄPITO

Fragus Care Basic on kunnossapitopaketti käytetyille
autoille. Alle on listattu komponentit, jotka sisältyvät
sopimukseen niiden rikkoutuessa sopimusaikana. Muut
komponentit tai muiden komponenttien aiheuttamat
rikkoutumiset eivät sisälly tähän sopimukseen.
Täydellinen tuotesisältö on ilmoitettu sopimusehdoissa.

Nykypäivän autot ovat teknisesti niin kehittyneitä, ettei
niitä pysty itse asianmukaisesti huoltamaan tai
korjaamaan. Jopa akun- tai renkaanvaihto on nykyään
osassa autoja sellaisia toimenpiteitä, joita ei voi tehdä
ilman korjaamotesteriä. Kun autosi vaatii huoltoa tai
korjausta, ota yhteyttä ammattitaitoiseen korjaamoon,
ensisijaisesti liikkeeseen, josta auto on ostettu. Jos se
ei ole mahdollista, käytä ainoastaan korjaamoita, jotka
täyttävät valmistajan laatuvaatimukset. Lisätietoja saat
tarvittaessa meiltä.

1. SEURAAVAT MOOTTORIN JA
MOOTTORIELEKTRONIIKAN OSAT:
Moottorin sisäiset voidellut liikkuvat osat: männät,
männän ren-kaat, kiertokanget, kampiakseli, nokkaakselit, imu- ja pakoventtiilit,sekä niiden nostimet ja
keinuvivut, akselien laakeroinnit, öljypumppu, jakoketju ja
sen rattaat/kiristimet. Sylinterikansi ja moottorilohko vain
mikäli vaatii uusinnan em. osien rikkoutumisesta johtuen.
Polttoaineruiskutuksen- ja sytytysjärjestelmän
ohjainlaitteet, käynnistinmoottori ja latausgeneraattori. (Ei
tiivisteet)
2. SEURAAVAT OHJAUSJÄRJESTELMÄN OSAT:
Tehostinpumppu, rattiakseli ja ohjausvaihde(ei putket,
tiivisteet, letkut tai asentotunnistimet)

3. SEURAAVAT JARRUJÄRJESTELMÄN OSAT:

FRAGUS WARRANTY FINLAND OY

Fragus Warranty Finland Oy on AB Svensk Bilgarantin
tytäryhtiö. Toimimme Suomessa, Ruotsissa, Norjassa,
sekä Tanskassa. Suomessa Fragus on toiminut jo yli
kymmenen vuotta, vuodesta 2007 lähtien. Tuotamme
rahoitusyhtiölle, maahantuojille, sekä autoliikkeille
erilaisia auton ylläpitoon liittyviä ratkaisuja, kuten
huolenpitosopimuksia, takuukonsepteja, sekä
autokantojen hallinnointipalveluita.

Jarrupääsylinteri, jarrutehostin, jarrutusvoiman tehostin,
jarrunestesäiliö, Abs-hydrauliaggregaatti ja Absjärjestelmän elektroninen ohjainlaite (ei abs-kehät,
jarrusatulat, jarrusylinterit, jarruputket, levyt, palat, kengät
tai käsijarru)
4. SEURAAVAT VOIMANSIIRRON OSAT:

Vaihdelaatikon sisäiset voidellut liikkuvat osat (ei
elektroniikka,tiivisteet, putket, kuoret), takavetopyörästön
sisäiset voidellut liikkuvat osat (ei elektroniikka,tiivisteet,
putket, kuoret).

ASIAKASPALVELU
Asiakaspalvelustamme saat apua auton huoltamiseen
ja korjaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Parhaiten
tavoitat meidät sähköpostilla, info@fragus.fi.
Tarvittaessa meihin voi olla yhteydessä myös
puhelimitse 09-34873237.
Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin 7:30-16:30.
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Yksilöity takuutodistus

-

että autoon tulee jokin vika. Apua saat siinä tilanteessa Fragukselta.
Ole yhteydessä meihin niin ohjaamme sinut korjaamolle, joka selvittää mistä vikatila johtuu. Kun vika ja sen aiheuttaja on saatu selville,
voimme ilmoittaa sisältyykö sen korjaus takuuseen.
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