
MS-huolettomalla haluamme 
mahdollistaa asiakkaillemme 

huolettomampaa ajoa ilman yllättävien 
kustannusten aiheuttamaa harmia. 

MS-huolettoman avulla voit turvata 
hankintasi ensimmäisen vuoden tai  

20 000 km ajan! 

Alkaen 8€/kk!

Lisäturvaa autollesi
MS-huoleton

Alk. 8 €/kk
tai alk. 549 € kertamaksuna

Vikailmoituksen voit 
täyttää osoitteessa                                            

www.ms-auto.fi/reklamaatio. 

Parhaiten tavoitat meidät 
sähköpostitse myynti@ms-auto.fi. 

Tarvittaessa ole yhteydessä sinua 
palvelleeseen liikkeeseen.

Huolettomampaa ajoa 
MS-huolettoman avulla!

Kattaa laajasti 
korjauskustannuksia

Voimassa vuoden                                  
tai 20 000 km

Huoletonta ajoa!



Sähkötekniikka
Vakionopeudensäädin, ohjainlaite, 

lasinpyyhkijöiden moottori, tuulettimen moottori, 
kattoluukun moottori, keskuslukituksen moottori, 

vilkkujen-, ajovalojen- sekä lasinpyyhkijöiden 
katkaisijat, mittaristo (ei polttimot tai ledit), 

takalasinpyyhkijän moottori, ulkopeilien moottori, 
lasinnostimen moottori

Turvalaitteet
Turvatyynyt, törmäys- ja kiihtyvyystunnistimet, 

turvavöiden lukoth sekä esikiristimet, rattilukko, 
virtalukko

Ohjaus

Tehostinpumppu, ratti ja ohjausvaihde, rattiakseli

Ilmastointi
Ilmastointilaitteen kompressori, kuivain, 

lämmityslaitteen puhallinmoottori

 Polttoainejärjestelmä
Polttoaineen siirtopumppu, ruiskutuspumppu, 

ruiskutussuuttimet, imusarja, kaasuläppäkotelo, 
lambda-anturi, paineanturi, lämpöanturi, 

ilmamassamittari

Ei koske öljynkulutusta, jälkiasennettuja 
varusteita tai mukavuusvarusteita, 

hybridi- ja sähköautojen akustoja tai 
energianohjausjärjestelmiä, määräaikaishuoltoja, 

säätöjä tai ajoneuvon ja/tai lisälaitteiden 
ohjelmistopäivityksiä.

Moottori
Männät, männänrenkaat, kampiakseli, 

imu- ja pakoventtiilit, kiertokanget, nokka-
akselit, öljypumppu, akselien laakeroinnit, 

nostimet ja keinuvivut, jakoketju ja sen 
rattaat ja kiristimet, sylinterikansi ja 

moottorilohko, polttoaineruiskutuksen- ja 
sytytysjärjestelmän ohjainlaitteet, sytytyspuolat, 

pyörintänopeustunnistimet, ilmanpaine- ja 
lämpötunnistimet, EGR-venttiili, käynnistysmoottori 

ja latausgeneraattori

Vaihteisto 
Vaihdelaatikon sisäiset voidellut liikkuvat osat ja 

vaihdelaatikon elektroniikka

Voimansiirto
 Vetoakselit ja niiden nivelet (ei suojakumit), 

kardaani ja sen tukilaakerit, nelivedon 
alennusvaihteisto, jakovaihteisto ja sen lukot, 

vauhtipyörä

Turbo
Turboahdin ja kompressoriahdin, välijäähdytin, 

ahtopaineensäädin 

 Jarrut
Jarrupääsylinteri, jarrutehostin, jarrutusvoiman 

tehostin, jarrunestesäiliö, abs-anturi, abs-
hydrauliaggregaatti, abs-järjestelmän elektroninen 

ohjainlaite

Ehdot lyhyesti:
MS-huoleton on saatavilla auton hankinnan 

yhteydessä enintään 8 vuotta vanhoihin ja 200 
000 km ajettuihin autoihin. MS-huoleton Kevyt on 
saatavilla enintään 12 vuotta vanhoihin ja 250 000 
km ajettuihin autoihin. MS-huoleton kattaa kaikki 
ohessa olevat osat ja MS-huoleton Kevyt kattaa 

ohessa oransseilla kuvakkeilla olevat osat.

MS-huolettomalla katat 100 € omavastuulla 
vikakohtaiset kustannukset. 

Huomaathan, että huoltojen tulee olla tehty 
ajallaan auton huolto-ohjelman mukaisesti 

palvelun voimassaolon ajan. MS-huoleton tai MS-
huoleton Kevyt eivät kata kuluvia osia.

Sinun tulee olla yhteydessä MS-
autoon ennen korjaustoimenpiteisiin 

ryhtymistä ja täyttää ilmoitus osoitteessa                                                 
www.ms-auto.fi/reklamaatio. 

Katso tarkat tiedot sopimusehdoista.

   Enintään 74 kW - 549 €
   74-109 kW - 649 €
  110-146 kW - 749 €
147 kW ja yli - 949 €


