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Wykaz elementów pojazdu z ograniczoną gwarancją producenta:
Gwarancja na okres 36 miesięcy bez limitu kilometrów:
a) elementy układu zawieszenia, takie jak: przeguby kulowe sworzni wahaczy, tuleje metalowo-gumowe,
tuleje drążka stabilizatora, łączniki drążka stabilizatora, amortyzatory wraz z poduszkami, poduszki silnika i
skrzyni biegów i inne,
b) elementy układu kierowniczego, takie jak: końcówki drążków kierowniczych, osłony gumowe przekładni
kierowniczej,
c) elementy układu przeniesienia napędu, takie jak: przeguby oraz osłony gumowe półosi napędowych,
dwumasowe koła zamachowe,
d) elementy układu wydechowego wraz z katalizatorem i filtrem cząstek stałych (DPF,GPF)
Gwarancja dotycząca tylko wad fabrycznych na okres 24 miesięcy lub 20.000 kilometrów w zależności
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.
Gwarancja na opony
Gwarancję zapewnia producent opon.
Kia nie udziela gwarancji we wskazanym zakresie gwarancji podstawowej.
Gwarancja na fabryczne zestawy audio, nawigacje i centra multimedialne
3 lata lub 100 000 km
Gwarancja na akumulator
2 lata bez limitu km
Bezpłatne usługi gwarancyjne nie obejmują:
a) części podlegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, takich jak: filtry oleju, filtry powietrza,
filtry paliwa, filtry przeciwpyłowe układu klimatyzacji, pióra wycieraczek, żarówki, bezpieczniki, etc.,
b) materiałów eksploatacyjnych, takich jak: wszelkie smary, towoty, oleje oraz płyny, a w tym szczególnie:
płyn układu chłodzenia, płyn układu wspomagania, płyn hamulcowy, płyn do spryskiwacza szyb, czynnik
układu klimatyzacji etc.
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