
SUOMI

Suojaa autosi 
250 000 km asti
Kokonaismassa enintään 3500 kg 

Tämä asiakirja on pidettävä asiakkaan korjauslaskun mukana.
Tämän asiakirjan takana olevat tiedot on täytettävä.



SUOMI

PERFORMANCE HUOLTO kolmiosainen huoltosarja BG 109, 115, ja 208 
bensiini moottoreille ja polttoainejärjestelmille, tai BG 109, 112, ja 245 tai 
PD15 diesel moottoreille ja polttoainejärjestelmille.
Kattavuus: Moottorin ja polttoainejärjestelmän

HYBRID PERFORMANCE HUOLTO kolmiosainen huoltosarja BG PE05, 
PE06, ja PF01 bensiini moottoreille ja polttoainejärjestelmille.
Kattavuus: Moottorin ja polttoainejärjestelmän

Tämä suunnitelma on lisäetu asiakkaille, jotka ovat hankkineet BG 
Performance huollon. Kaikki huollot on suoritettava pätevän mekaanikon 
toimesta valtuutetussa huoltopisteessä käyttäen hyväksyttyjä BG-
huoltomenetelmiä ja asianmukaisia BG-tuotteita. BG Products, Inc. 
sitoutuu korjaamaan tai vaihtamaan osia valtuutetun 
reklamaatiovastaavan JoyDrive Oy:n kautta alla kuvatulla tavalla:

Maksimi kilometrilukema suunnitelmaan pääsyä varten:
Ajoneuvon ikä ei saa olla yli 8 vuotta ensimmäisen huollon yhteydessä. 
Taso 1: 0–70 000 km (pois lukien diesel hiukkassuodatin (DPF) 
kattavuus) 
Taso 2: 70 001–120 000 km (pois lukien diesel hiukkassuodatin (DPF) 
kattavuus) 

Moottoriöljylaadun on vastattava ajoneuvon valmistajan suosituksia. 
Jakohihna sekä ilman- ja öljynsuodatin on vaihdettava ja 
päästöjärjestelmä on huollettava ajoneuvon valmistajan suositusten 
mukaisesti. Kaikkia BG-tuotteita tulee käyttää annettujen käyttöohjeiden 
mukaisesti.

Ohjelmaan pääsemiseksi ensimmäinen huolto on suoritettava 
kolmiosaisella BG Performance huoltosarjalla tai kolmiosaisella BG 
Hybrid Performance huoltosarjalla. Tämän jälkeen sama huolto on 
suoritettava jokaisen öljynvaihdon yhteydessä.

HUOLTOVÄLI: Kattavuus jatkuu, kun BG Performance huolto suoritetaan 
20 000 km sisällä edellisestä huollosta tai 12 kuukauden sisällä, sen 
mukaan kumpi tulee ensin. Protection Plan:in voimaantulosta lähtien 
(päivämäärä) ajoneuvon moottoria tulee huoltaa alkuperäisvalmistajan 
vaatimukset täyttävällä moottoriöljylaadulla. Jakohihna ja ilman- ja 
öljynsuodattimet pitää vaihtaa ja päästöjärjestelmää on ylläpidettävä 
ajoneuvon valmistajan suositusten mukaisesti. 

Maksimi korvaus: Tason 1. mukainen korvaus ei voi ylittää 3000 € (kolme 
tuhatta euroa)
Korvaus tasolla 2. ei saa ylittää 1500 € (tuhat viisisataa euroa)

MOOTTORIN KATTAVUUS: Männät ja männänrenkaat (pois lukien 
öljynkulutus), männäntapit ja holkit, kiertokanget ja laakerit, nokka-
akselit ja laakerit, työntötangot, imuventtiilit ja ohjurit (pois lukien 
koneistus), turbon laakerit, kampiakselin ja laakerit, sylinteriputket tai 
sylinterin sisäpinnat, venttiilinostimet, jakoketjut (pois lukien 
jakoketjun venyminen) (pois lukien jakohihnat ja rikkoutuneiden 
jakohihnojen moottoriin aiheuttamat vauriot), keinuvivut ja laakeritapit, 
öljypumpun, jakorattaat tai -hampaat.

POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ: PCV-venttiili, polttoainesuuttimet, (vain 
karstan aiheuttamat toimintahäiriöt).

EHDOT jatkuu

KATTAVUUS

MOOTTORIN JA POLTTOAINEJÄRJESTELMÄ HUOLTO

EHDOT
SOVELTAMINEN: Tämä suojaussuunnitelma on erillään ajoneuvon 
valmistajan takuusta. Se ei korvaa tai laajenna sitä tai mitään muuta 
jälkimarkkinoiden laajennettua takuuta. Tämä suojaussuunnitelma tulee 
voimaan vasta alkuperäisvalmistajan takuun umpeuduttua. BG Products, 
Inc. kuitenkin maksaa omavastuun (vähennyskelpoisen summan) 
ajoneuvon valmistajan tai pidennetyn takuun kattamasta 
korvausvaatimuksesta. Sitä koskevat tässä sopimuksessa esitetyt säännöt 
ja ehdot.

Tämä suojaussuunnitelma tulee voimaan 1 600 km sen jälkeen, kun 
ammattimekaanikko on suorittanut ensimmäisen BG Performance huollon. 
Pitääksesi suunnitelman voimassa, palaa JoyDrive Oy:n valtuuttaman 
huoltopisteen luo seuraavaa huoltoa varten vaaditun huoltovälin sisällä. 

Kaikkia BG-tuotteita tulee käyttää annettujen käyttöohjeiden mukaisesti.

Huoltojaksoa voidaan jatkaa 1000 km, jotta voidaan noudattaa 
huoltovälejä, mukaan lukien tason 2. aloitushuolto (ainoastaan).

KATTAVUUS
Korvausten maksaminen tämän suojaussuunnitelman puitteissa rajoittuu 
tarvittavaan työaikaan, korjausten tekemiseen tai korjauskelvottomien 
osien vaihtamiseen, Autodatan tai vastaavan instanssin hyväksymään 
kiinteään ohjeaikaan, kerrottuna kaupallisen korjaamon ajan tasalla olevilla 
työtuntikuluilla, lisättynä kohtuullisilla kustannuksilla ominaisuuksiltaan ja 
laadultaan vastaavista varaosista hallinnoijan harkinnan mukaan.

LISÄSÄÄNNÖT JA EHDOT
Jos ajoneuvon matkamittari on vaihtunut tai sitä on muuteltu tai jos 
matkamittari on lakannut toimimasta, tämän suojaussuunnitelman ehtojen 
mukainen kattavuus mitätöityy. Tämä suojaussuunnitelma kattaa vain 
laillisesti rekisteröidyt henkilöautot, pakettiautot, kaupunkimaastoautot ja 
lava-autot, joiden kokonaismassa on enintään 3500 kg. Tätä suojaus-
suunnitelmaa ei voi käyttää yrityksen omalle kalustolle. Leasing-ajoneuvon 
tapauksessa vuokralle ottajan on oltava pääasiallisesti korjaus- ja 
kunnossapitovelvollinen. Jos suunnitelman ajoneuvoa käytetään 
hinaamaan perävaunua tai toista laitetta, tämä suojaussuunnitelma ei ole 
voimassa, ellei ajoneuvo ole varustettu alkuperäisellä tai automalliin 
hyväksytyllä vetokoukulla. Kaikki korvausvaatimukset, jotka syntyvät 
törmäyksestä, tulipalosta, varkaudesta, vandalismista, nesteiden 
likaantumisesta, luonnonilmiöstä, väärästä käytöstä, tahallisesta 
väärinkäytöstä, laiminlyönnistä tai ajoneuvon valmistajan edellyttämän 
normaalin kunnossapidon puutteesta mitätöivät tämän 
suojaussuunnitelman. Aiempi kunto tai huoltoa edeltävät 
järjestelmäkomponenttien vauriot eivät sisälly suunnitelmaan ja ne 
voidaan vahvistaa riippumattomassa osa-analyysissä BG Products, Inc:n 
toimesta. Tämän suojaussuunnitelman voimassa pitämiseksi sinun on 
säilytettävä kaikki kuitit ja korjauslaskut tämän suojaussuunnitelman 
edellyttämää kunnossapitoa ja huoltoja varten. Suunnitelma ei myöskään 
kata kierrätys- tai romutusmerkittyjä ajoneuvoja, yksityisiä vuokra-
ajoneuvoja ja/tai takseja tai huoltoja, jotka suoritetaan esittely- tai 
ilmaishuoltoina. Kaikkien tarvittavien tietojen toimittamisen laiminlyönti 
mitätöi tämän suojaussuunnitelman. Tämä ohjelma on suunniteltu 
parantamaan kuluttaja-asiakkaiden asiointiuskollisuutta. 

KORVAUSVAATIMUKSET JA KORJAUSMENETTELYT
Mikäli korvausvaatimus esitetään, ajoneuvo on palautettava siihen 
valtuutettuun ammattimaiseen huoltopisteeseen, jossa BG-huolto 
suoritettiin.
Seuraava tiedot on toimitettava korvausvaatimuksen käsittelijälle:

1. Kaikki huoltolaskut, jotka osoittavat moottorin ja 
polttoainejärjestelmän suojaussuunnitelman ehtojen ja sääntöjen 
noudattamisen. Laskuissa on oltava seuraavat tiedot: laskunumero, 
laskun päivämäärä, nykyinen matkamittarin lukema, ajoneuvon 
tunnistenumero (VIN), ajoneuvon vuosi, ajoneuvon merkki, 
ajoneuvon malli, työtuntihinta ja jälleenmyyntihinta sekä huollosa 
käytetyt BG-tuotenumerot.

2. Leasing-sopimus, jos ajoneuvo on leasing-ajoneuvo.
3. Täydellinen selvitys vahingosta ja arvioiduista korjauskuluista.

Kaikki korvausvaatimukset, jotka on lähetetty ilman täydellistä dokumen-
taatiota tämän todistuksen edellyttämällä tavalla, saavat 60 päivää alku-
peräisestä lähetyspäivästä alkaen toimittaa kaikki vaaditut asiakirjat. Kaikki 
korvausvaatimukset, joita varten ei toimiteta täydellisiä asiakirjoja 60 
päivän sisällä alkuperäisestä vaateesta, hylätään. BG varaa oikeuden 
lähettää tavarantarkastajan suorittamaan korvausvaatimuksen tutkinnan ja 
tarkastelemaan kyseisiä komponentteja. Tällöin huoltopiste vastaa 50 
%:sta näistä kustannuksista.
Jotta kattavuus jatkuu maksetun korvauksen jälkeen, korjatulle 
komponentille on suoritettava asianmukainen BG-huolto. Vain yksi 
korvausvaatimus huoltoväliä kohti on sallittu.
Tarvittaessa huoltopisteen on toimitettava vaurioituneet osat sekä laillisesti 
ja asianmukaisesti pakattu edustava näyte (yksi litra) asianomaisesta 
ajoneuvon nesteestä viallisten osien kanssa osoitteeseen:

JoyDrive Oy
Sakselantie  6 A3
40320 Jyväskylä 

JoyDrive Oy
Sakselantie 6 A3
40320 Jyväskylä 
info@bgprod.fi

 www.bgprod.fi
Tätä asiakirjaa ei saa muuttaa muut kuin BG Products, Inc.

*Sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.
**Kaikki tässä esitetyt säännöt ja ehdot eivät vaikuta EU:n lain mukaisiin
lakiperusteisiin oikeuksiisi. 

Korvausvaatimus esitetään ottamalla yhteys valtuutettuun ylläpitäjään:
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VIN

Huoltopisteen nimi, jossa ensimmäinen
BG huolto suoritettiin

Huoltopisteen osoite

BG huoltopalvelu

Ensimmäisen huoltopalvelun päivämäärä

Ensimmäisen huollon laskunumero

Ajoneuvon matkamittarin lukema
ensimmäisen huollon yhteydessä

Asiakkaan nimi ja allekirjoitus

Tarvittavat tiedot
Täytetään ensimmäisen huollon yhteydessä suunnitelman rekisteröimiseksi.




