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MIKSI TÄMÄ OPAS ON
KIRJOITETTU?
Kättelet kaupan kiinni ja huokaiset helpotuksesta.
Vihdoinkin auto alla. Kolme
viikkoa autottomana toi elämään ylimääräisiä
haasteita. Istahdat juuri ostamasi käytetyn
menopelin rattiin ja tunnet itsesi onnekkaaksi.
Edellinen omistaja oli pitänyt autoa kuin kukkaa
kämmenellä ja tehnyt osan huolloistakin itse.
Auto
vaikuttaa hyvältä ja käy mukavan hiljaisesti. Nyt
äkkiä pois keskustan ruuhkasta ja kotiin
pakkaamaan mökkireissua varten. Kaveritkin jo
soittelevat, että sauna on kohta valmis.

Kuoppaisella kotitiellä miellyttävä käyntiääni
kuitenkin vaihtuu outoon nakutukseen, joka
voimistuu pikkuhiljaa pahaenteiseksi paukkeeksi.
Kännykällä tavoitettu myyjä arvelee, että
ruosteiset jouset siellä paukkaa kuoppaisella
tiellä, kun ei ole hetkeen ajettu.
Myyjä kehottaa jatkamaan matkaa. Puhelun
päätyttyä autosta putoaa tielle oudon näköinen
osa ja matka keskeytyy.

Jokainen käytetyn auton ostanut tuntee sen
epävarmuuden, joka tulee valintapäätöstä
tehtäessä. Onko auto oikeasti hyvässä kunnossa,
vai odottaako ensimmäisen
risteyksen takana yllättäviä teknisiä ongelmia?

Tämä pikaopas on tarkoitettu avuksesi käytetyn
auton kaupassa – kuinka välttää
pahimmat sudenkuopat ja varmistaa onnistunut
autokauppa.

Aloita kaupanteko aina tarkastamalla ajoneuvon
asiapaperit, valmistenumero ja myyjän oikeus
myydä ajoneuvo.

AUTON ULKOINEN TARKASTELU
Kun etsit tarpeisiisi sopivaa käytettyä autoa, älä
missään tapauksessa kiirehdi. Aloita
auton tutkailu arvioimalla kunto silmämääräisesti
ulkoapäin. Ruoste kielii huonosta ylläpidosta ja
värivirheet pahimmillaan kolaroinnista. Tarkista
myös lasipinnat (naarmut, kiven iskemät ja
halkeamat) sekä valaistus (kaikki valot toimivat,
myös hätävilkku).

Renkaista tulee tarkastaa kulutuspinta. Jos
kuviota ei ole paljoa jäljellä, on uusien
renkaiden hankinta lähellä. Poikkeamat renkaiden
kulumisessa viestii, että jotain on pielessä. Jos
esimerkiksi eturenkaasta on toinen puoli kulunut
toista enemmän, on aurauskulmissa
todennäköisesti vikaa.

Katso myös, onko auto kulunut normaalisti
kilometrimäärään nähden. Esimerkiksi
ohjauspyörän sekä polkimien kumien kulumisesta
voi päätellä, pitääkö mittariston
kilometrinäyttämä paikkaansa.
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AUTON SISÄINEN TARKASTELU
Ulkoisen tarkastelun jälkeen on aika kurkata
konepellin alle. Ensimmäiseksi on hyvä
varmistaa, että aiemmat omistajat eivät ole
tehneet autoon omia virityksiään.

Öljytason tulee olla riittävä ja öljyn pitää
näyttää, tuntua ja haista normaalilta.

Varmista myös, että et löydä öljyvuotojen jälkiä.
Auton kannattaa ajon jälkeen antaa
seistä hetki paikallaan ja katsoa, onko maahan
ilmestynyt öljyvalumia. Öljyn lisäksi
varmista, että muut nestemäärät (jäähdytysneste
ja jarruneste) ovat riittävät ja nesteet ovat
puhtaita.

TARKASTA TOIMINTALAITTEET
Lämmityslaitteen tulee toimia eri nopeuksilla
ilman laakereista kuuluvaa ylimääräistä ääntä.
Ilmastointilaitteen pitää puhaltaa lämmintä ja
kylmää ilmaa, eikä laitteesta saa kuulua kolinaa
tai ylimääräisiä ääniä.

Varmista pyyhkijöiden, valojen, vilkkujen sekä
sähköisten ikkunoiden ja lukkojen toiminta.
Lisäksi skandinaavisten varusteiden, kuten
istuinten-, takalasin-, tuulilasin- ja
ratinlämmittimen on toimittava asianmukaisesti.
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MOOTTORI
Käynnistä moottori ja kuulostele, että käyntiääni
on normaali. Mikäli kylmäkäynnistyksen jälkeen
konehuoneesta kuuluu käyntiäänen sivuäänenä
kolinaa, on syytä selvittää, onko ajoneuvossa ns.
kaksoismassavauhtipyörä. Kolina voi viestiä
vauhtipyörän väljyydestä.

Mikäli kyseessä on nokkaketjulla varustettu
moottori, ”rallattava ääni” käynnistyksen
yhteydessä kertoo mahdollisesta nokkaketjun
venymisestä. Polkaise kaasua ja tarkkaile samalla
pakoputkesta tulevan savun väriä ja määrää.
Pakokaasun sininen väri kertoo, että moottori
polttaa öljyä, jolloin edessä on todennäköisesti
kallis remontti.

Nyt on aika koeajaa auto. Aja tasaista nopeutta,
moottorijarruta hieman ja polkaise sen jälkeen
kaasu lyhyesti pohjaan. Mikäli pakoputkesta tulee
huomattava pöllähdys, todennäköisesti venttiilin
ohjureissa on väljyyttä.

Tarkkaile ajon aikana mittaristoa. Lämpötilan on
noustava normaalisti. Myöskään
ylimääräisiä varoitusvaloja ei saa syttyä tai edes
hehkua.
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VAIHTEISTO JA KYTKIN
Manuaalivaihteisessa autossa kiinnitä huomio
siihen, missä vaiheessa kytkin irrottaa. Jos kytkin
irrottaa alhaalta liian nopeasti, on syytä epäillä
vikaa. Jos kytkin puolestaan irrottaa viiveellä
yläasennossa, on kytkin todennäköisesti kulunut
ja voit varautua remonttiin. Remontti on hyvinkin
pian edessä siinä tapauksessa, että kytkin
luistaa. Kytkimen luistamisen huomaat, kun ajat
rauhallisesti tasaista vauhtia isolla
vaihteella ja painat kaasun nopeasti pohjaan.

Automaattivaihteisessa autossa vaihdelaatikko
on syytä käydä läpi kokonaisuudessaan vaihde
vaihteelta. Kokeile, että vaihteet kytkeytyvät
normaalisti ja toiminta on johdonmukaista.
Vaihteiden vaihtuminen ei saa aiheuttaa
ylimääräistä nykimistä.

JARRUT
Testaa jarrut tasaisella tiellä. Jos jarruttaessa
tuntuu ravistusta, on jarrulevyt todennäköisesti
kuluneet. Tarkista myös, että lukkiutumaton
jarrujärjestelmä toimii ja auto käyttäytyy
normaalisti jarruttaessa. Jarruja testatessa ei
tule ujostella, vaan jarrua pitää uskaltaa painaa
voimakkaasti, jotta niiden toimiminen voidaan
varmistaa.
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MUUTA KOEAJON AIKANA TESTATTAVAA
Kuuntele ajon aikana kuuluuko alustasta
ylimääräisiä ja nopeuden mukaan muuttuvia
ääniä. Mutkittele ajaessasi ja kuulostele,
kuuluuko jossain tilanteessa poikkeavia
ääniä.

Etu-/nelivetoisessa autossa on syytä testata
vetonivelten toiminta. Käännä tilavalla
parkkipaikalla pyörät ääriasentoon ja aja hetki
ympyrää. Auton pitää tehdä tasaista
ympyrää nykimättä, eikä ylimääräistä naksutusta
saa kuulua. Muista testata vetonivelet ajamalla
ympyrää molempiin suuntiin.

Aja auto kuoppien yli ja tarkkaile
iskunvaimentimia. Asianmukaisesti toimivista
iskunvaimentimista ei kuulu ylimääräistä kolinaa.
Iskunvaimentimien tehtävä on pitää
huoli, että auto ei jää kuoppaan ajamisen jälkeen
heijaamaan.

Copyright © 2019 InSure Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

HUOLTOKIRJA
Tarkista, että huoltokirja on asianmukaisesti
täytetty. Mikäli autossa on ainoastaan
”sähköinen huoltokirja”, käänny merkkihuollon
puoleen tarkastaaksesi huoltohistorian.

Määräaikaishuollot pitää olla hoidettu ajallaan
ja huoltokirjaan merkittyjen kilometrimäärien
pitää olla yhtä mittarilukeman kanssa. Jos
esimerkiksi huoltokirjasta löytyy merkintä 200
000 km määräaikaishuollosta ja mittarinäkymä
näyttää 130 000 km, on syytä epäillä, että
mittarilukemaa on manipuloitu.

Nokkahihnallisissa moottorimalleissa on syytä
tarkistaa huoltohistoriasta, että nokkahihnan
vaihdot on tehty ajallaan valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
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LISÄVARUSTEET
Tarkista, että mahdolliset jälkiasennetut
lisävarusteet ovat laadukkaita laitteita, eikä
tee se itse –viritelmiä. Jos autoon on asennettu
esimerkiksi normaalia suuremmat vanteet,
tarkista rekisteriotteesta, että auto on
tarvittaessa muutoskatsastettu isommille
renkaille.

KORJAUSTARPEET
Käy mahdolliset korjaustarpeet läpi yhdessä
myyjän kanssa. Tuo poikkeamat ja erimielisyydet
esille kaupantekotilanteessa kirjallisena.
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Tekniikkaturva
Uusilla ajoneuvoilla on valmistajan myöntämä
tehdastakuu, joka päättyy aikanaan. Jottet jäisi
tehdastakuun päätyttyä tyhjän päälle, on
tekniikkaturva suunniteltu sinun taloudelliseksi
turvaksesi.

- Omistatko tai oletko hankkimassa
ajoneuvon, jonka
tehdastakuu on päättymässä tai on jo
päättynyt?
- Pelkäätkö ajoneuvosi yllättäviä
korjauskuluja?
- Haluatko pienentää taloudellisia riskejä?
- Tarvitsetko teknistä asiantuntija-apua
ajoneuvon rikkoutuessa?
- Oletko itse maahantuonut ajoneuvosi?
- Harkitsetko ajoneuvon tuomista maahan
omatoimisesti?
- Harkitsetko ostavasi ajoneuvon yksityiseltä
myyjältä?
- Teetkö yksityismatkoja EU-maissa
ajoneuvollasi?
- Haluatko olla huolettomampi ajoneuvon
omistaja?
Jos vastasit yhteenkään kysymykseen kyllä,
tutustu InSure Group Oy:n

Tekniikkaturvaan.

Copyright © 2019 InSure Group Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

