Huolettomuutta ja
mielenrauhaa vuosiksi
Kia-huolenpitosopimus
» Tarjolla kaikkiin Kia-malleihin
» Helpottaa autosi huoltokulujen ennakointia
» Lisää autoilun huolettomuutta
» Tuo merkkikorjaamon asiantuntemuksen
autosi eduksi
» Parantaa autosi jälleenmyyntiarvoa
merkkikorjaamossa tehtyjen huoltojen
ansiosta
» Joustaa ajettujen kilometrien
mukaan
» On mahdollista tehdä auton
luovutuksen jälkeenkin ennen
ensimmäistä määräaikaishuoltoa

Huom! Kia-huolenpitosopimus on voimassa sopimuksessa
määritellyn ajan. Voit irtisanoa sopimuksen koska tahansa
ilmoittamalla siitä kirjallisesti 30 päivää aikasemmin.

www.kia.fi

Autosi kokonaiskulut hallintaan vaivattomasti

Kia-huolenpitosopimus

Huoletonta autoilua jopa
10 vuodeksi edullisella
huolenpitosopimuksella

Sisältää määräaikaishuollot sekä normaalit
korjaukset osineen ja
tarvikkeineen

Solmimalla Kia-huolenpitosopimuksen uuden
Kia-autosi hankinnan yhteydessä, varmistat että
autosi huolto- ja korjauskulut jäävät autoliikkeen
vastuulle sovittua kiinteää kuukausimaksua vastaan.
Liikutpa missä tahansa, huolenpitosopimuksen myötä
voit huollattaa ja korjauttaa autoasi minkä tahansa
Kia-liikkeen korjaamolla Suomessa sopimuksen voimassaoloaikana. Sopimukseen ei sisälly laskutuslisiä
tai muita ylimääräisiä lisäkuluja.

Huolenpitosopimus kattaa auton voimassaolevan
huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot sekä
normaalista käytöstä aiheutuvien vikojen korjaukset
osineen ja tarvikkeineen. Myös polttimot, pyyhkimen
sulat, nesteet ja öljyt uusitaan tarvittaessa määräaikaishuoltojen yhteydessä tai liikenneturvallisuuden sitä
vaatiessa.

Kia-huolenpitosopimus sisältää:
Haluaisitko sijaisautopalvelun
tai renkaiden kausivaihdot
huolenpitosopimukseen?
Sopimuksen sisältöä voidaan laajentaa helposti tarpeittesi mukaan. Siihen voidaan liittää esim. huoltojen
ajaksi tarvittava sijaisauto sekä renkaiden kausivaihdot.
Huolenpitosopimuksen sijaisautopalvelulla saat uudenveroisen sijaisauton edullisesti käyttöösi aina määräaikaishuollon tai normaalista käytöstä johtuvien vikojen
korjauksen ajaksi. Huippuedullinen päivähinta sisältää
myös polttoaineen ja vakuutukset.
Liittämällä sopimukseen rengaspalvelun, saat
renkaiden kausivaihdon lisäksi
myös niiden säilytyksen.

» Huolto-ohjelman mukaiset määräaikaishuollot
» Luonnollisesta kulumisesta ja normaalista käytöstä
aiheutuvat välttämättömät korjaukset
» Sopimuksessa erikseen hinnoiteltujen lisävarusteiden
luonnollisesta kulumisesta ja asianmukaisesta käytöstä aiheutuvien huolto- ja korjaustoimenpiteet
» Ensihuollon
» Vuosihuollon 30 000 km/2 v -huoltoväleillä olevissa
malleissa, mikäli sopimukseen merkitty vuotuinen
ajomäärä on 20 000 km tai vähemmän
» Ilmastointijärjestelmän huoltotäytön
tarvittaessa, enintään joka toinen vuosi
» Kia 24h-tiepalvelun huolenpitosopimuksen
päättymispäivämäärään tai sen irtisanomiseen saakka

Muistathan kätevät lisäpalvelut
Halutessasi voit laajentaa Kia-huolenpitosopimusta
seuraavilla elämää helpottavilla lisäpalveluilla:
» Sijaisauto huollon ajaksi
» Renkaiden kausivaihdot
» Rengashotelli

