OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze Ogólne Warunki Gwarancji dla Pojazdów używanych, znajdują zastosowanie do sprzedaży Pojazdów
używanych, stanowiących wcześniej własność Salonu „AUTA KRAJOWE” (dalej Gwaranta), na rzecz Nabywcy.

§1
Definicje:
1. Gwarancja – w ramach udzielonej Gwarancji, w okresie jej obowiązywania, Gwarant zobowiązuje się do
naprawy awarii elementów i podzespołów Pojazdu, z zastrzeżeniem innych postanowień OWG.
2.

Pojazd – używany samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
3,5 tony, zakupiony przez Nabywcę od Gwaranta, spełniający kryteria z OWG.

3.

Nabywca:
a) osoba fizyczna, która nabyła za ustaloną cenę od Gwaranta tytuł własności Pojazdu na potrzeby
użytku własnego;
b) osoba fizyczna lub przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, który
nabył za ustaloną cenę od Gwaranta tytuł własności Pojazdu, na potrzeby wykonywanej przez
Nabywcę działalności gospodarczej.

4.

Awaria – nagłe i nieprzewidziane zaprzestanie prawidłowej pracy elementu lub zespołu Pojazdu
spowodowane przyczyną wewnętrzną, pochodzenia: mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego,
pneumatycznego lub hydraulicznego;

5.

Normalne zużycie – stopniowa utrata normalnych właściwości elementu lub podzespołu Pojazdu,
postępująca w trakcie jego eksploatacji, spowodowana nieuniknionym tarciem, korozją albo jakąkolwiek
podobną przyczyną, związaną z normalnym użytkowaniem Pojazdu i występująca w stopniu właściwym
do rzeczywistego okresu eksploatacji oraz przebiegu Pojazdu.

6.

Suma gwarancyjna - suma kosztów robocizny, naprawy i transportu Pojazdu do jakiej odpowiada Gwarant.
Ilość napraw jest nieograniczona

§2
1.

W związku z zawarciem odrębnej umowy, przedmiotem której jest sprzedaż Pojazdu używanego, Gwarant
udziela Nabywcy gwarancji1 pokrycia kosztów naprawy Awarii elementów i podzespołów Pojazdu na
warunkach określonych w niniejszych OWG oraz w Karcie Gwarancyjnej, w zależności od wybranej opcji,
na okres (liczony od daty wystawienia Karty Gwarancyjnej):
a)
b)
c)
d)
e)

2.

Gwarancja w wersji standard (tj. na okres 3 lub 6 miesięcy) jest udzielana Nabywcy bez dodatkowej opłaty.
Auta z przebiegiem do 160 tys km w wersji standard objęte są 6 miesięczną gwarancją.
Auta z przebiegiem od 160 tys km do 200 tys km w wersji standard są objęte 3 miesięczną gwarancją.

3.

Gwarant będzie zobowiązany do świadczeń gwarancyjnych w razie spełnienia przez Nabywcę wszystkich
poniższych warunków łącznie:
a)

1

3 miesiące lub do przekroczenia przebiegu 5.000 km, licząc od stanu wskazania licznika
przebiegu z dnia wydania Pojazdu (wersja standard); Suma gwarancyjna: 1 000 zł brutto
6 miesięcy lub do przekroczenia przebiegu 10.000 km, licząc od stanu wskazania licznika
przebiegu z dnia wydania Pojazdu (wersja standard); Suma gwarancyjna: 2 000 zł brutto
12 miesięcy lub do przekroczenia przebiegu 20.000 km, licząc od stanu wskazania licznika
przebiegu z dnia wydania Pojazdu (wersja rozszerzona); Suma gwarancyjna: 4 000 zł brutto
24 miesiące lub do przekroczenia przebiegu 40.000 km, licząc od stanu wskazania licznika
przebiegu z dnia wydania Pojazdu (wersja rozszerzona); Suma gwarancyjna 8 000 zł brutto
36 miesięcy lub do przekroczenia przebiegu 60.000 km, licząc od stanu wskazania licznika
przebiegu z dnia wydania Pojazdu (wersja rozszerzona); Suma gwarancyjna 12 000 zł brutto.

zakupu auta w cenie ogłoszeniowej (bez rabatu);

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady
rzeczy sprzedanej

b)

c)
d)
e)

w przypadku zakupu ratalnego (kredyt lub leasing) umowa finansowania musi być podpisana
za pośrednictwem salonu „AUTA KRAJOWE”. W przypadku finansowania zewnętrznego, jest
możliwość uzyskania gwarancji za dodatkową dopłatą 300 zł netto (dotyczy wszystkich
wariantów gwarancji);
przeglądy techniczne (wpisywane do dowodu rejestracyjnego) muszą być wykonywane w
salonie „AUTA KRAJOWE”lub na wskazanych Stacjach Kontroli Pojazdów
przeglądy okresowe muszą być wykonywane w salonie „AUTA KRAJOWE” lub we wskazanych
serwisach;
pozostawienie reklamy AUTA KRAJOWE w okresie trwania gwarancji – dwóch ramek
rejestracyjnych oraz napisu na tylnej szybie.

4.

Nabywca może skorzystać z rozszerzonej wersji gwarancji, za jednorazową dopłatą uzależnioną od
wybranej opcji:
a) 12 miesięcy – 1 500 złotych netto (+ VAT 23%);
b) 24 miesiące – 2 500 złotych netto (+ VAT 23%);
c) 36 miesięcy – 3 500 złotych netto (+ VAT 23%);
albo
za dopłatą w formie rat w kwocie 140 złotych netto (+ VAT 23 %) miesięcznie każda
rata:
a) 12 miesięcy – 12 rat, w sumie 1 680 złotych netto (+ VAT 23%);
b) 24 miesiące – 24 raty, w sumie 3 360 złotych netto (+ VAT 23%);
c) 36 miesięcy – 36 rat, w sumie 5 040 złotych netto (+ VAT 23%).

5.

W przypadku wybrania opcji płatności w systemie ratalnym, pierwszą ratę należy zapłacić w dniu
sprzedaży Pojazdu, a płatności pozostałych miesięcznych rat należy dokonywać na rachunek bankowy
Gwaranta nr (bank PKO BP): 52 1020 3378 0000 1002 0251 8470 w tytule przelewu wpisując markę i
model Pojazdu oraz numer karty gwarancyjnej lub w siedzibie Gwaranta, do 10 dnia każdego miesiąca.

6.

W przypadku braku dokonania wpłaty w terminie, gwarancja wygasa z końcem 10 dnia danego miesiąca,
w którym płatność powinna być dokonana. Wygaśnięcie gwarancji jest niezależne od przyczyny braku
wpłaty.

7.

Za dzień wpłaty uważa się dzień, w którym kwota została zaksięgowana na rachunku bankowym
Gwaranta.

8.

Chwila wydania Gwarancji, a także wybrany okres jej obowiązywania potwierdzone zostają odpowiednim
wpisem w Karcie Gwarancyjnej.

9.

Gwarant udziela gwarancji imiennej na rzecz Nabywcy Pojazdu. W przypadku przeniesienia przez
Nabywcę Pojazdu tytułu prawnego do Pojazdu, Gwarancja wygasa.

§3
1.

W razie stwierdzenia Awarii Pojazdu Nabywca ma prawo żądać jej usunięcia w odpowiednim terminie,
pod warunkiem, że Awaria dotyczy elementów stanowiących wyposażenie fabryczne Pojazdu.

2.

Gwarancją objęte są skutki Awarii zaistniałej na terenie województwa łódzkiego.

3.

W przypadku, gdy czas potrzebny do usunięcia Awarii byłby dłuższy niż 5 godzin, Gwarant zapewni
Nabywcy auto zastępcze dowolnej klasy (decyduje Gwarant), z czego:
a) za pierwsze 24 godziny od chwili przekazania Pojazdu Gwarantowi nie będą naliczane opłaty;
a) za kolejne dni będą naliczane opłaty zgodnie z cennikiem najmu Pojazdów. Cennik stanowi
załącznik do niniejszej umowy.

4.

Prawo do skorzystania z Gwarancji jest możliwe wyłącznie po przedstawieniu Karty Gwarancyjnej z
oryginalnym dowodem zakupu.

5.

Gwarancja udzielana jest na wszystkie mechaniczne, elektryczne i elektroniczne elementy i podzespoły
Pojazdu z wyłączeniem:
a) części wymagających okresowej wymiany, takich jak: tarcze kół, opony świece zapłonowe,
świece żarowe, pióra i ramiona wycieraczek, szczęki i klocki hamulcowe, bębny i tarcze
hamulcowe, tarcze i okładziny sprzęgła, akumulatory, żarówki, bezpieczniki;
b) następujących akcesoriów i elementów wyposażenia Pojazdu: sprzętu audio-wideo, systemów
nawigacji satelitarnej, systemów lokalizacji i zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą, systemów
komunikacyjnych, anten i zasilających je silniczków, nadwozia, powłoki lakierniczej, systemu
odprowadzającego wodę z nadwozia, uszczelek i uszczelniaczy (w tym uszczelek drzwiowych i
okiennych), wkładów zamków, klamek, zawiasów, ograniczników otwarcia drzwi, wszystkich szyb

c)

łącznie z elementami grzewczymi, tapicerki, reflektorów, lamp, mechanizmów przesuwania i
regulacji siedzeń wraz z prowadnicami, systemów poduszek i kurtyn powietrznych, zaworów oraz
głowicy cylindrów (jeśli Awaria spowodowana jest odkładaniem nagaru), tłumików układu
wydechowego wraz z katalizatorem, czujnika lambda, filtra cząsteczek stałych, amortyzatorów,
zwrotnic kolumnowych McPhersona, wahaczy oraz ich elementów, elementów metalowo –
gumowych zawieszenia przedniego i tylnego, łączników stabilizatora, końcówek drążków
kierowniczych, kopułek rozdzielaczy, przewodów instalacji elektrycznej i wiązek kabli oraz ich
połączeń, przewodów wysokiego napięcia, elementów ozdobnych, pasków napędowych
osprzętu silnika, osłon i łączników gumowych w tym osłon gumowych półosi i wału napędowego,
elementów zaciskowych, zbiornika i przewodów paliwa, rur oraz przewodów sztywnych i
elastycznych, elementów sprzęgła, zniszczonych w wyniku normalnej eksploatacji i wypalonych
lub odkształconych, instalacji gazowych;
automatycznej skrzyni biegów oraz elementów napędu 4x4;

6.

Paski napędowe rozrządu objęte są ochroną gwarancyjną, jeżeli przestrzegane są zalecenia producenta
Pojazdu dotyczące ich wymiany. Warunkiem koniecznym jest dokonywanie ich wymiany zgodnie z
zaleceniami producenta Pojazdu u Gwaranta.

7.

Turbosprężarka i jej elementy są objęte Gwarancją z wyłączeniem Awarii powstałych w wyniku wypalenia
się zaworów wylotowych silnika lub braku smarowania w wyniku niewłaściwej eksploatacji.

8.

Wymiany obudów dokonywane są w ramach Gwarancji wyłącznie, gdy ich uszkodzenie nastąpiło w wyniku
Awarii elementu lub zespołu Pojazdu objętego ochroną gwarancyjną.

9.

Gwarancja obejmuje także transport Pojazdu na terenie woj. łódzkiego, świadczony w przypadku
Awarii skutkującej unieruchomieniem Pojazdu. W takim przypadku Nabywca ma obowiązek
powiadomienia Gwaranta, który zapewni na swój koszt transport Pojazdu w terminie 24 h od chwili
zgłoszenia. Pojazd jest holowany do stacji obsługi Gwaranta.

§4
1.

Zakres Gwarancji nie obejmuje szkód powstałych wskutek następujących zdarzeń:
a) umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa kierowcy;
b) przeciążenia Pojazdu (np. udziału w rajdach samochodowych, wyścigach, konkursach, jazdach
szkoleniowych);
c) zmian w oryginalnej konstrukcji Pojazdu albo wbudowania części i dodatków, które nie zostały
dopuszczone przez producenta Pojazdu, dokonanych po pierwszej rejestracji Pojazdu;
d) uszkodzeń powstałych wskutek nieprzestrzegania przez Nabywcę Pojazdu zaleceń zawartych w
książce obsługowej Pojazdu, a także uszkodzeń będących skutkiem zaniedbań dokonywania
przeglądów okresowych Pojazdu;
e) Normalnego Zużycia wszelkich elementów Pojazdu lub zaniedbania w trakcie eksploatacji
Pojazdu;
f) wycieków oleju;
g) zaniedbania obowiązku zgłoszenia dostrzeżonej Awarii w stacji obsługi u Gwaranta;
h) zastosowania niewłaściwego rodzaju paliwa;
i) tuningu;
j) nieprawidłowego przeprowadzenia wcześniejszych napraw;
k) modyfikacji Pojazdu, których rodzaj lub zakres skutkuje zmianą jego właściwości w stosunku do
stanu oryginalnie przewidzianego przez producenta;
l) oddziaływania na Pojazd czynników chemicznych lub mechanicznych, takich jak agresywne
działanie środowiska, uderzenia kamieni, żwiru, piasku lub działania energii jądrowej;
m) działania sił przyrody (np. huraganu, gradu, burzy, powodzi, trzęsienia ziemi);
n) pożaru lub wybuchu;
o) następstwa działania zewnętrznej siły mechanicznej w momencie zetknięcia się (kolizji) Pojazdu
z innym Pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz Pojazdu;
p) działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów
społecznych, strajków, lokautów oraz aktów terroru i sabotażu, a także konfiskaty, nacjonalizacji,
przetrzymywania lub zarekwirowania Pojazdu przez władze.

2.

Zakres Gwarancji nie obejmuje również:
a) szkód, które mogą być pokryte na podstawie umowy ubezpieczenia, przy czym wyłączenie to ma
zastosowanie również w sytuacji, gdy z tytułu takiej umowy ubezpieczenia nie przysługuje
odszkodowanie wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków przez
Ubezpieczającego;
b) szkody w Pojazdach:
i. eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pomoc drogowa;

c)
d)
e)

f)
g)
h)

ii. należących do policji, straży pożarnej, straży granicznej, straży miejskiej, wojska;
iii. wynajmowanych w celach zarobkowych w ramach wynajmu krótkoterminowego typu
rent a car (okres wynajmu do 1 miesiąca);
iv. użytkowanych do zarobkowego przewozu osób, zarejestrowanych jako autobusy lub
wykorzystywanych do nauki jazdy;
szkody które mogą być usunięte w ramach Gwarancji producenta udzielonej w odniesieniu do
danego elementu lub zespołu Pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową;
straty pośrednie wszelkiego rodzaju, powstałe wskutek Awarii Pojazdu i braku możliwości jego
eksploatowania;
czynności takich jak:
i. przeglądy okresowe oraz czynności: kontrolnych diagnostycznych, pomiarowych;
ii. regulacje, strojenia;
iii. czyszczenie jakichkolwiek zespołów, w tym układów: paliwowego, smarowania i
chłodzenia;
iv. wymiany elementów filtrujących, środków smarujących lub płynów eksploatacyjnych;
szkody polegające na stopniowej utracie kompresji silnika oraz zwiększeniu się zużycia oleju
silnikowego podczas eksploatacji;
koszty wynikające z braku części zamiennych tj. koszty ich dostawy;
koszty czynności – kontrolnych, diagnostycznych, pomiarowych – wykonanych w celu
rozpoznania Awarii, jeśli okaże się, że przyczyna Awarii nie jest objęta ochroną w ramach
niniejszej Gwarancji;

3.

Gwarancja nie obejmuje transportu Pojazdu w razie szkód powstałych w wyniku:
a) wydarzeń wojennych, rozruchów, niepokojów, społecznych;
b) promieniowania radioaktywnego;
c) aktywnego udziału kierowcy w strajkach, rozruchach, aktach terroryzmu lub sabotażu;
d) aktywnego udziału kierowcy w zawodach i wyścigach;
e) kierowania przez kierowcę Pojazdem po zażyciu narkotyków lub innych środków odurzających;
f) kierowania przez kierowcę Pojazdem w stanie nietrzeźwości;
g) kierowanie przez kierowcę Pojazdem bez wymaganych prawem uprawnień lub w przypadku
czasowego lub stałego zatrzymania wymaganych dokumentów potwierdzających uprawnienia do
kierowania Pojazdem;
h) winy umyślnej Nabywcy lub kierowcy.

4.

Gwarant nie pokrywa kosztów świadczeń związanych z transportem Pojazdu poniesionych bez uprzedniej
jego zgody.

5.

Niezależnie od wyłączeń zawartych w niniejszym paragrafie, Gwarant jest zwolniony z obowiązków
Gwarancji w razie naruszenia § 4 i § 5.

§5
2.

W przypadku wybrania przez Nabywcę wersji Gwarancji rozszerzonej tj. na 12 miesięcy lub dłużej,
Nabywca zobowiązany jest do:
a) terminowego wykonywania przeglądów okresowych Pojazdu w okręgowej stacji kontroli
pojazdów Gwaranta, w zakresie zgodnym z zaleceniami producenta danej marki Pojazdu
zawartymi w książce obsługowej, instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej, a także wynikających
z przepisów prawa;
b) niezwłoczne zgłaszanie do stacji obsługi Gwaranta istotnych objawów nieprawidłowego
funkcjonowania Pojazdu i postępowania zgodnego z ich zaleceniami oraz zaleceniami zawartymi
w książce obsługowej, instrukcji obsługi i książce gwarancyjnej.
c) postępowania zgodnego z zaleceniami zawartymi w książce obsługowej i instrukcji obsługi w
razie sygnalizowania przez którekolwiek urządzenie ostrzegawczo-sygnalizacyjny lub kontrolnopomiarowe wystąpienia jakichkolwiek usterek lub nieprawidłowości.
d) dokonywania wszelkich napraw Pojazdu nieobjętych niniejszą Gwarancją i serwisowania
Pojazdu (w tym wymiana m.in. olejów i wszystkich podzespołów eksploatacyjnych) u Gwaranta.

3.

Dowodem prawidłowego wykonania przeglądu okresowego Pojazdu i serwisowania Pojazdu stanowią
faktury wystawione przez Gwaranta.

4.

W przypadku niedochowania przez Nabywcę Pojazdu obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu,
Gwarant ma prawo odmówić usunięcia Awarii.

5.

W przypadku, gdy czas potrzebny do okresowej wymiany części u Gwaranta lub naprawy,
przeprowadzanej przez Gwaranta, nieobjętej niniejszą Gwarancją byłby dłuższy niż 5 godzin, Gwarant

zapewni Nabywcy auto zastępcze dowolnej klasy (decyduje Gwarant, w zależności od dostępności), z
czego:
a) za pierwsze 24 godziny od chwili przekazania Pojazdu Gwarantowi nie będą naliczane opłaty;
b) za kolejne dni będą naliczane opłaty zgodnie z cennikiem najmu Pojazdów. Cennik stanowi
załącznik do niniejszej umowy.

§6
1.

W przypadku ujawnienia się Awarii kierowca Pojazdu jest zobowiązany użyć dostępnych mu środków,
mających na celu zapobieżenie powstawania lub zwiększania szkód w pojeździe.

2.

Jeśli kierowca umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył obowiązki określone w ust. 1, Gwarant
może odmówić usunięcia szkód powstałych z tego powodu.

§7
1.

Strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporu związanego z wykonaniem bądź interpretacją
poszczególnych postanowień zawartej umowy gwarancyjnej, podejmą wszelkie niezbędne czynności
zmierzające do rozwiązania wątpliwości w sposób ugodowy;

2.

W przypadku, gdy rozwiązanie sporu w drodze ugodowej okaże się niemożliwe, wszelkie spory mogące
powstać w związku z interpretacją bądź wykonaniem umowy gwarancyjnej między Gwarantem a Nabywcą
będącym przedsiębiorcą rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Gwaranta.

Przeczytałem i akceptuję
powyższe warunki
………………………………………..

załącznik – Cennik najmu pojazdów

