
PINTAPUOLINEN ARVIOINTI

Helpoin tapa aloittaa käytetyn auton  
tarkistus on katsella ulkoista olemusta ja  
kurkistaa konepellin alle. 
Auto kannattaa aina tarkistaa hyvässä valossa. 
Pimeään aikaan hyvä paikka on vaikkapa tee 
se itse -halli. 
Konepellin alta kannattaa tarkistaa vähintään 
nestepintojen tasot ja akun kunto.

Selvitä ennen koeajoa:
 myyjän henkilöllisyyden oikeellisuus
 vastaavatko matkamittarin kilometrit 

 lähellekään todellisuutta?
 onko autossa ruostevaurioita?
 onko autoa joskus kolaroitu?
 tarkista ajoneuvon paperit

KOEAJO

Mikäli itse ei tiedä, miltä ehjä auto tuntuu 
ajossa, kannattaa mukaan pyytää autoja 
tunteva tuttava. 
Koeajon aikana erityisen tärkeää on kuunnella 
ylimääräisiä ääniä, jotka kertovat mahdollisista 
vioista.

Koeajon aikana tarkkailtavia kohteita:
 hallintalaitteiden toiminta
 jarrujen ravistaminen
 jousituksen ja alustan toiminta
 moottorin veto
 merkkivalojen palaminen
 sähkölaitteiden toiminta

NOSTURILLE

Koeajolla esiin nousseihin kolinoihin kannattaa 
etsiä syy, sillä saman oireen takana voi olla 
erihintaisia vikoja.
Harvalla on omaa saksinostinta, mutta 
autoliikkeillä sellainen tai vastaava on. Pyydä 
automyyjää ystävällisesti ajamaan auto 
nosturille ja aloita tarkastus. Usein pelkkä 
silmäily riittää. 
Yksityiseltä autoa ostettaessa nosturi - 
paikkaa kannattaa hakea jo aikaisemmin 
mainituista tee se itse –halleista.

Tarkista auton alta:
 tukivarsien nivelet
 jouset ja iskunvaimentimet
 pyöräntuenta
 öljyvuodot
 ruostevauriot
 jarrulevyt
 pakoputki
 renkaiden kuluneisuus!

KAUPANTEKO

Maksa vain auton todellisesta kunnosta.
Valitse jälkikarsintoihin valituista yksilöistä  
se auto, jonka pyyntihinta on edessä  
oleviin korjauskustannuksiin nähden  
tingitty oikealle tasolle.
Määrää ottamasi riskin suuruus ja  
tarjoa sen mukaan.

Kauppaa tehtäessä:
 tarkista, onko myyjä auton omistaja
 selvitä ja täytä yhdessä myyjän kanssa 

 tarvittavat asiakirjat
 älä lähetä rahoja summittaisesti!

Muistilista käytetyn auton ostajalle

HYÖTYTIETOA VERKOSSA

www.autoarvio.fi
hinta-arviot
www.autoliitto.fi
autoilijoiden etujärjestö; tilastoja, 
ADAC, Euro NCAP…
www.kuluttajavirasto.fi 
kuluttajaneuvontaa
www.nettiauto.com 
automyyntitilasto
www.tmnet.fi  
artikkelit sähköisessä muodossa 
vuodesta 1999
www.trafi.fi  
ajoneuvo rekisteri kyselyt, tilastoja

Selvitä autontarpeesi ja valintakriteerit.

Tutustu luotettavuus- ja turvallisuustilastoihin.

Käytä internetin autonmyyntisivustoja hintatason  
ja sopivien yksilöiden haarukoinnissa. 

Varmista autosta annetut tiedot soittamalla myyjälle.

Varmista auton historian, asiakirjojen ja  
myyjän tietojen oikeellisuus.

Osta vain näkemiäsi autoja,  
ÄLÄ LÄHETÄ RAHAA SUMMITTAISESTI!

Tarkasta muutamia tarjolla olevia yksilöitä huolellisesti.

Kauppahinta + vikojen korjaukset  
= auton todellinen kustannus.

Tingi!

Tee kauppakirjat huolellisesti.

Kymmenen ohjetta ostajalle
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