
Kesäautoilijaa vaanii bonusloukku

Nyt on se aika vuodesta, kun toinen toistaan hienompia ja erikoisempia kesäautoja näkyy tien päällä. Kesäauton hankintaa
harkitsevat, kokeneemmatkin autoharrastajat saattavat kuitenkin kohdata yllätyksiä käytännön asioissa auton hankittuaan. POP
Vakuutus kokosi vinkit, jotka jokaisen kesäautoilijan kannattaa tietää.

Kesäauto tuo monelle sen parhaan kesäfiiliksen, ja usein auto on keräilyharvinaisuus tai muuten vain mukava katsella. Kesäfiiliksissä tehtyä
ostopäätöstä saattaa katua myöhemmin, ellei osaa ajatella etukäteen myös käytännön asioita. Kesäautoilun haasteet ovat tuttuja myös koko
elämänsä autoja harrastaneelle, entiselle SM-tason kilpa-autoilija Marko Toivosellekin.

Tällä hetkellä Toivosen kokoelmista löytyy neljä autoa, joista kaksi on käytössä vain kesäisin.

– Ensimmäinen kesäautoni on vuoden 1986 Peugeot 205 Cabriolet. Tällä hetkellä auto on korjaamolla, mutta se on ikäänsä nähden hyvässä
kunnossa. Autoon on uusittu esimerkiksi nahkaiset verhoilut ja kangaskatto. Kaikki alkuperäisosilla, Marko Toivonen kuvailee.

Bonukset jäivät saamatta

Jokaisen kesäautoilijan on hyvä olla perillä siitä, miten auton vakuutukset käyttäytyvät, jos autoa pitää liikennekäytöstäpoistettuna suurimman
osan vuodesta.

– Ajelin Cabrioletillani kymmenen vuotta autuaan tietämättömänä siitä, että liikennevakuutukseen ei kertynyt bonuksia siltä ajalta ollenkaan.
Kukaan ei vaivautunut kertomaan minulle silloisessa vakuutusyhtiössäni, ettei liikennevakuutusbonuksia kerry, jos auto on liikennekäytössä
alle 120 päivää vuodessa, Toivonen kertoo päätään pudistaen.

Autoa kannattaa siis todella pitää liikennekäytössä vähintään neljä kuukautta, vaikka sillä ei koko aikaa ajaisikaan, jotta bonuspotti kasvaa.
Lisäksi on hyvä selvittää mitkä kaskovakuutuksen turvat ovat voimassa myös liikennekäytöstäpoiston aikana.

Autolle, jolla ajetaan vähän, voi myös hankkia erityisesti vähän ajaville tarkoitetun vakuutuksen, jonka hinnoitteluperusteena ovat vuotuiset
ajokilometrit. Alle 5 000 kilometriä vuodessa ajavat saavat vakuutusmaksuihinsa reilusti helpotusta, mutta edullisemmin autoilevat jo alle
15 000 kilometriä vuodessa ajavatkin. Tällainen vakuutus on esimerkiksi POP Auto Kilsa.

Lisäkustannuksia ja omistautumista

Kesäauton omistajan on myös huolehdittava auton kunnollisesta säilytyksestä talven aikana. Kesät auto voi hyvin viettää pihassa, jos tallissa
ei ole tilaa, mutta talvella on toisin. Monet joutuvat hankkimaan talven ajaksi kesäautolle erikseen tallipaikan, josta tulee tietysti
lisäkustannuksia.

Toivonen on kohdannut säilytyshaasteita neljän autonsa kanssa ja Peugeot Cabriolet onkin viettänyt useita talvia erillisessä, puolilämpimässä
tallissa.

– Kustannuksia talvisäilytyksestä kertyy noin 70–120 euroa kuussa. Riippuu vähän paikasta ja säilytyksen tasosta.

Jokainen useamman auton omistaja tietää, että autojen huoltoon menee sekä aikaa että rahaa.

– Onhan niistä pirusti vaivaa. Autoja pitää huoltaa ja katsastaa säännöllisesti. Kaikkiin pitää vaihtaa renkaita ja tietysti vakuutustenkin tulee olla
kunnossa. Se harmittaa, että vain yhdellä voi ajaa kerrallaan. Onhan siinä nyt ihan erityinen fiilis, kun kesäisillä kaduilla saa viilettää katto auki
eikä alla ole mikä tahansa kärry, Toivonen toteaa ja tietää mistä puhuu.

Kesäautoilijan muistilista

Varmista, että kesäautollasi on hyvä säilytyspaikka kesät talvet.
Pidä autoa liikennekäytössä vähintään 120 päivää, jotta sinulle kertyy bonuksia.
Vertaile vakuutuksia ja tutustu vähän ajaville tarkoitettuun autovakuutukseen, jonka hinta perustuu ajokilometreihin.
Tutustu autosi vakuutusturvaan ja tarkista, mitkä kaskovakuutuksen turvat ovat voimassa liikennekäytöstäpoiston aikana.
Huolla ja katsasta autosi säännöllisesti.
Jos ostat vanhan kesäauton, ota huomioon, että varaosia saattaa olla vaikea löytää.
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Lisätietoa:

Lisää Marko Toivosen autokokoelmasta ja kokemuksista kesäautojen parissa POP Vakuutuksen Popula-blogissa www.popvakuutus.fi/popula.

POP Vakuutus on uuden ajan suomalainen digivakuutusyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen selkeitä ja edullisia vahinkovakuutuksia verkossa. POP
Vakuutuksen valtteja ovat ymmärrettävä viestintä, totuttua paremmat verkko- ja mobiilipalvelut sekä mutkaton asiakaspalvelu. POP Vakuutus on Suomen
Vahinkovakuutus Oy:n markkinointinimi.


