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Gwarancja na oryginalne części zamienne 

 

Kia gwarantuje, że wszystkie części zamienne są wolne od wad materiałowych i wykonawczych. 

Gwarancja dotyczy części lub akcesoriów zakupionych w sieci dystrybucyjnej Kia Motors. Gwarancja na 

części zamienne i akcesoria rozpoczyna się od daty ich nabycia, pod warunkiem instalacji części w 

Autoryzowanym Warsztacie Kia lub Warsztacie uprawnionym. 

 

Zakup pojazdu przez osobę fizyczną na użytek własny lub osobę prawną do prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Gwarancja producenta wynosi 2 lata bez limitu kilometrów. 

 

Zakup samochodu przez osobę prawną lub osobę fizyczną w celu prowadzenia następującej działalności 

gospodarczej: taksówka, nauka jazdy, płatny przewóz osób itp. 

Gwarancja producenta wynosi 2 lata lub 40 000 kilometrów w zależności co nastąpi wcześniej. 

 

Gwarancja dotycząca tylko wad fabrycznych na okres 24 miesięcy lub 20 000 kilometrów w zależności od 

tego, co nastąpi wcześniej: 

Świece zapłonowe, świece żarowe, klocki i szczęki hamulcowe, tarcze i bębny hamulcowe, tarcza 

sprzęgła wraz z dociskiem i łożyskiem oporowym (dotyczy również skrzyń DCT), ramiona wycieraczek, 

przewody wysokiego napięcia, cewki zapłonowe, żarniki i diody, szyby, uszczelki szyb oraz uszczelki 

drzwi, paski klinowe i wielorowkowe, felgi, kołpaki, rolki i napinacze pasków napędowych. 

 

Uwagi: 

Gwarancja na oryginalne części zamontowane bezpłatnie podczas naprawy gwarancyjnej udzielana 

jest na okres nieprzekraczający terminu upłynięcia ważności gwarancji na nowy samochód lub daną 

część, zgodnie z limitem opisanym w punkcie 1. oraz 5. warunków udzielanej gwarancji. Warunkiem 

skorzystania z gwarancji na oryginalną część zamienną zakupioną w ASO Kia jest posiadanie dowodu 

zakupu w postaci faktury lub paragonu. Dowód zakupu musi zawierać umieszczony przez sprzedawcę 

numer VIN oraz przebieg pojazdu, do którego część została zakupiona. 

 


