
KSIĄŻKA GWARANCYJNA





REJESTRACJA DANYCH DLA: HYUNDAI MOTOR POLAND / SPRZEDAWCA / KLIENT*

DANE SAMOCHODU

Model   Numer nadwozia (VIN)

Data sprzedaży  Numer rejestracyjny

DANE KLIENTA: FIRMA / OSOBA PRYWATNA**

Nazwa firmy Numer NIP
   (wypełnić w przypadku zakupu auta firmowego)              (wypełnić w przypadku zakupu auta firmowego)

Imię i nazwisko Numer PESEL
   
                  (wypełnić w przypadku zakupu auta przez osobę prywatną)

Numer telefonu komórkowego Adres e-mail
 

Adres korespondencyjny
                 (nazwa ulicy, numer domu / lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj)

Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zawarte w niniejszym formularzu 
będą przetwarzane przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa, jako Administratora Danych oraz Autoryzowanych Dealerów Hyundai 
Motor Poland, w celu należytej realizacji obowiązków wynikających z umowy sprzedaży oraz umowy gwarancyjnej producenta. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
należytego wypełnienia obowiązków wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz umowy gwarancyjnej producenta. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ich poprawiania.

ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Od dnia dzisiejszego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym formularzu (dalej “Dane Osobowe”) przez Hyundai Motor Poland Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22, 02-675 Warszawa (dalej “Administrator Danych”) oraz Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland, w celu:

Tak / Nie**  marketingu i promocji produktów lub usług Administratora Danych i/lub Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland oraz podmiotów świadczących usługi powiązane  
 z produktami Administratora Danych, w tym w szczególności usług finansowych, ubezpieczeń, sprzedaży części i akcesoriów, usług serwisowych.
Tak / Nie**  otrzymywania informacji handlowych o produktach lub usługach Administratora Danych i/lub Autoryzowanych Dealerów Hyundai Motor Poland oraz podmiotów świadczących  
 usługi powiązane z produktami Administratora Danych, w tym w szczególności m.in. usługach finansowych, ubezpieczeniach, sprzedaży części i akcesoriów, usługach  
 serwisowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany powyżej adres e-mail.

   Pieczątka, data i czytelny podpis przedstawiciela Sprzedawcy     Data i czytelny podpis Klienta

* Po jednej kopii dla Hyundai Motor Poland, Sprzedawcy oraz Klienta.
** Niewłaściwe skreślić.
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HYUNDAI. NOWA GENERACJA.

 
Samochody Hyundai to nowoczesne połączenie elegancji, zaawansowanej technologii i praktycznych rozwiązań. Gratulujemy wyboru  
i życzymy wielu przyjemnych podróży.

W celu zapewnienia Państwu komfortu korzystania z auta, zapraszamy do zapoznania się z Instrukcją Obsługi Samochodu,  
która prezentuje zasady prawidłowej eksploatacji pojazdu. W przypadku dodatkowych pytań, dotyczących użytkowania pojazdu, 
zachęcamy do kontaktu z Autoryzowaną Stacją Obsługi Hyundai.

Prosimy o przedstawianie Książki Gwarancyjnej każdorazowo podczas wizyty w Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai.  
Zapisy dokumentujące obsługę w Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai podnoszą wartość samochodu przy jego sprzedaży. 

Książkę Gwarancyjną oraz Instrukcję Obsługi Samochodu należy przekazać nowemu właścicielowi pojazdu. 

Dziękujemy za zakup samochodu marki Hyundai.

Z życzeniami szerokiej drogi,

Hyundai 

Dokument ważny dla samochodów sprzedanych po dniu 24 grudnia 2014 roku.
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Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanego Dealera Hyundai Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai

ŚWIADECTWO GWARANCYJNE

Model

Nr nadwozia (VIN)

Data sprzedaży

PRZEGLĄD PRZEDSPRZEDAŻNY (PDI)

Model

Nr nadwozia (VIN)

Data przeglądu

Stan licznika (km)

Niniejszym potwierdza się wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (PDI) 
zgodnie z instrukcją Hyundai.
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1. Gwarant zapewnia Użytkownikowi dobrą jakość i sprawne działanie 
samochodu, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z warunkami 
określonymi w Książce Gwarancyjnej, Karcie Informacyjnej Obsługi 
Serwisowej oraz Instrukcji Obsługi Samochodu.

2. Gwarancji na samochody Hyundai udziela się na następujących zasadach:

2.1.  GWARANCJA MECHANICZNA.

Gwarancja mechaniczna do zakupionego samochodu (dotyczy nowych 
samochodów) wynosi (z wyjątkiem ograniczeń przedstawionych  
w punktach od 2.2. do 2.9.) 5 lat (60 miesięcy) bez limitu kilometrów*.

* W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia 
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, 
wypożyczalnia samochodów lub płatny przewóz osób 
gwarancja opisana w punkcie 2.1. wynosi 3 lata (36 miesięcy)  
z limitem 100 000 kilometrów w zależności od tego, co wystąpi 
wcześniej.

W przypadku stwierdzenia usterki lub niesprawności pojazdu, 
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt  
w Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai.

2.2.  GWARANCJA NA LAKIER I KOROZJĘ POWIERZCHNIOWĄ.

Gwarancja na lakier i korozję powierzchniową do zakupionego 
samochodu (dotyczy nowych samochodów) wynosi 5 lat (60 miesięcy) 
bez limitu kilometrów*.

* W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia 
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, 
wypożyczalnia samochodów lub płatny przewóz osób, 
gwarancja opisana w punkcie 2.2. wynosi 5 lat (60 miesięcy)

 

z limitem 100 000 kilometrów w zależności od tego, co wystąpi 
wcześniej.

W przypadku wystąpienia wady lakierniczej lub korozji powierzchniowej, 
Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt  
w Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai. W przypadku stwierdzenia 
przez Autoryzowaną Stację Obsługi Hyundai, w trakcie przeglądu 
nadwozia, usterki lakierniczej lub korozji powierzchniowej, będącej 
wynikiem wady lakieru lub wykonawstwa, Użytkownik jest zobowiązany 
dostarczyć samochód do naprawy w terminie i miejscu uzgodnionym  
z Autoryzowaną Stacją Obsługi Hyundai.

2.3.  GWARANCJA NA PERFORACJĘ NADWOZIA.

Gwarancja na perforację nadwozia do zakupionego samochodu 
(dotyczy nowych samochodów) wynosi 12 lat (144 miesiące) bez limitu 
kilometrów*.

* W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia 
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, 
wypożyczalnia samochodów lub płatny przewóz osób, 
gwarancja opisana w punkcie 2.3. wynosi 12 lat (144 miesiące)  
z limitem 100 000 kilometrów w zależności od tego, co wystąpi 
wcześniej.

Gwarancja na perforację elementów nadwozia obowiązuje tylko 
i wyłącznie w przypadku regularnego wykonywania przeglądów 
okresowych nadwozia, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym  
w Książce Gwarancyjnej.

DEFINICJA: Perforacja oznacza korozję każdego z elementów nadwozia 
samochodu, na wskroś od powierzchni wewnętrznej do zewnętrznej.

W przypadku wystąpienia perforacji, Użytkownik zobowiązany 
jest niezwłocznie zgłosić ten fakt w Autoryzowanej Stacji Obsługi 
Hyundai. W przypadku stwierdzenia perforacji blach nadwozia  
w trakcie przeglądu, Użytkownik jest zobowiązany dostarczyć samochód  
 

WARUNKI GWARANCJI HYUNDAI



5

WARUNKI GWARANCJI HYUNDAI

do naprawy w terminie i miejscu uzgodnionym z Autoryzowaną Stacją 
Obsługi Hyundai.

2.4.  GWARANCJA NA AKUMULATOR.

Akumulator jest objęty gwarancją na okres 24 miesięcy bez limitu 
kilometrów*. Gwarancja na akumulator obejmuje jego wymianę  
w przypadku stwierdzenia niesprawności powstałej w trakcie 
eksploatacji, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych.

* W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia 
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, 
wypożyczalnia samochodów lub płatny przewóz osób, 
gwarancja opisana w punkcie 2.4. wynosi 2 lata (24 miesiące) 
z limitem 40 000 kilometrów w zależności od tego, co wystąpi 
wcześniej.

2.5.  GWARANCJA NA SPRZĘT AUDIO.

Gwarancja na sprzęt audio obejmuje usunięcie usterek radia, 
głośników oraz anteny, powstałych w trakcie eksploatacji w okresie 
3 lat (36 miesięcy) bez limitu kilometrów, za wyjątkiem uszkodzeń 
mechanicznych. Na mechanizmy odtwarzacza płyt kompaktowych lub 
DVD gwarancja wynosi 2 lata (24 miesiące) bez limitu kilometrów.

2.6.  GWARANCJA NA CZYNNOŚCI REGULACYJNE.

Gwarancja obejmuje następujące czynności regulacyjne: 
• geometria zawieszenia, 
• wyważenie kół,
• spasowanie elementów nadwozia

i wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży samochodu.

2.7.  GWARANCJA NA ELEMENTY UKŁADU ZAWIESZENIA.

Okres gwarancji na elementy układu zawieszenia (sworznie kulowe, 
tuleje metalowo-gumowe, tuleje drążka stabilizatora, łączniki drążka 
stabilizatora, amortyzatory) oraz elementy układu kierowniczego 
(końcówki drążków kierowniczych, osłony gumowe przekładni 
kierowniczej) wynosi 2 lata (24 miesiące) bez limitu kilometrów*.

* W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia 
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka,  
wypożyczalnia samochodów lub płatny przewóz osób, 
gwarancja opisana w punkcie 2.7. wynosi 2 lata (24 miesiące) 
z limitem 40 000 kilometrów w zależności od tego, co wystąpi 
wcześniej.

2.8.  GWARANCJA NA OPONY.

Opony fabrycznie zamontowane w samochodzie nie są objęte niniejszą 
gwarancją, lecz podlegają gwarancji udzielanej przez producenta opon 
na zasadach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym, 
przekazanym Użytkownikowi przez Autoryzowanego Dealera Hyundai 
lub Autoryzowaną Stację Obsługi Hyundai.

2.9.  GWARANCJA NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA.

Gwarancja na oryginalne części i akcesoria dostarczane przez 
Hyundai i sprzedawane lub/oraz zamontowane przez Autoryzowaną 
Stację Obsługi Hyundai, trwa przez okres 2 lat (24 miesięcy) bez 
limitu kilometrów*, liczonych od daty sprzedaży i/lub montażu przez 
Autoryzowaną Stację Obsługi Hyundai.

* W przypadku, gdy zakup samochodu nastąpił w celu prowadzenia 
jednej z następujących działalności gospodarczych: taksówka, 
wypożyczalnia samochodów lub płatny przewóz osób, gwarancja 
opisana w punkcie 2.9. wynosi 2 lata (24 miesiące) z limitem 
40 000 kilometrów w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.
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3. Dodatkowe informacje dotyczące warunków gwarancji.

3.1. Warunkiem obowiązywania gwarancji w zakresie określonym  
w punktach od 2.1. do 2.9.* jest dokonywanie wszystkich przeglądów 
okresowych zgodnie ze wskazaniami Gwaranta, w zakresie czynności 
i terminach wskazanych w harmonogramie zamieszczonym w Książce 
Gwarancyjnej.

* Dla pkt. 2.2. i 2.3. warunkiem obowiązywania gwarancji jest 
to, by wszystkie przeglądy nadwozia były wykonywane 
zgodnie ze wskazaniami Gwaranta w zakresie czynności  
i w terminach wskazanych w harmonogramie zamieszczonym 
w Książce Gwarancyjnej. Niedopełnienie któregokolwiek  
z warunków obowiązywania gwarancji, o których mowa  
w zdaniu poprzedzającym, skutkuje wygaśnięciem gwarancji  
w zakresie określonym w pkt. 2.2. i pkt. 2.3.

3.2.  Zaleca się wykonywanie przeglądów w Autoryzowanych Stacjach 
Obsługi Hyundai przy zastosowaniu oryginalnych części zamiennych.

3.3.  Wykonanie przeglądów niezgodnie z zaleceniami Gwaranta oraz 
użycie części nieodpowiadających wymaganiom jakościowym 
Producenta, może skutkować odmową uznania zgłoszenia 
gwarancyjnego i wykonania naprawy.

3.4.  Po stwierdzeniu przez Autoryzowaną Stację Obsługi Hyundai usterki 
produktu, Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnej naprawy 
gwarancyjnej. Usunięcie niesprawności obejmuje naprawę lub 
wymianę uszkodzonego elementu w celu przywrócenia właściwości 
eksploatacyjnych pojazdu, w terminie 14 dni od daty przekazania 
samochodu przez Użytkownika do Autoryzowanej Stacji Obsługi 
Hyundai. W przypadku, gdy części zamienne niezbędne do wykonania 
naprawy gwarancyjnej muszą być sprowadzane z zagranicy, termin 
może być przedłużony o czas niezbędny do sprowadzenia tych części, 
jednak nie dłużej niż 60 dni. Autoryzowana Stacja Obsługi Hyundai 
poinformuje Użytkownika o konieczności sprowadzenia części 
zamiennych, niezbędnych do wykonania naprawy gwarancyjnej,  

z zagranicy w terminie 14 dni od daty przekazania samochodu przez 
Użytkownika do Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai.

3.5.  O sposobie usunięcia usterki decyduje Autoryzowana Stacja Obsługi 
Hyundai.

4. Gwarancja nie obejmuje.

4.1.  Naturalnego zużycia części wynikającego z eksploatacji.

4.2.  Wymiany wynikającej z eksploatacyjnego zużycia następujących 
elementów:
• świece zapłonowe,
• żarówki, 
• pióra wycieraczek, 
• klocki hamulcowe, 
• szczęki hamulcowe, 
• paski napędowe,
• bezpieczniki, 
• tarcze sprzęgła, 
• filtry,
• płyny eksploatacyjne, 
• środki smarne.

4.3.  Czynności obsługowych, które Użytkownik zobowiązany jest 
wykonać w okresie eksploatacji w celu utrzymania należytej 
sprawności technicznej samochodu, takich jak: sprawdzanie, 
dokręcanie, ustawianie, regulacja luzów zaworowych, ustawianie 
geometrii kół i rotacje opon, czyszczenie i wymiana filtrów, 
czyszczenie układu paliwowego i chłodzenia, regulacja układu 
hamulcowego, wymiana okładzin ciernych, czyszczenie, smarowanie 
sworzni zawiasów, uzupełnianie płynów, substancji smarujących  
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oraz uzupełnianie ubytków powłok lakierniczych spowodowanych 
czynnikami zewnętrznymi, z zastrzeżeniem pkt. 2.6.

4.4.  Defektów oraz wszelkich konsekwencji spowodowanych:
• nieprzestrzeganiem wykonywania okresowych przeglądów, 

włączając w to obsługę codzienną, zgodnie z Instrukcją Obsługi 
Samochodu, Kartą Informacyjną Obsługi Serwisowej i Książką 
Gwarancyjną,

• użyciem innych niż oryginalne części zamiennych, akcesoriów 
oraz  innych niż zalecane płynów eksploatacyjnych,

• wypadkami, nieodpowiednią konserwacją, samowolnymi zmianami 
i modyfikacjami,

• użytkowaniem pojazdu niezgodnie z Instrukcją Obsługi 
Samochodu,

• użytkowaniem pojazdu obciążonego masą większą niż 
dopuszczalna,

• naprawami i usługami poza Autoryzowaną Stacją Obsługi 
Hyundai.

4.5.  Uzupełnienia czynnika klimatyzacji po okresie 6 miesięcy od daty 
sprzedaży, jeżeli brak tego czynnika nie wynika z nieszczelności 
układu.

4.6.  Uszkodzeń powierzchni lakierowanych, które są następstwem 
warunków w jakich pojazd jest eksploatowany (korozji i uszkodzeń 
spowodowanych kamieniami, żwirem oraz innymi formami uszkodzeń 
mechanicznych, odbarwień lub wyblaknięć powstałych w wyniku 
działania substancji chemicznych m.in.: soków drzew, smoły, opadów 
przemysłowych, skażeń, owadów, odchodów ptasich itp., złej 
konserwacji lub niewłaściwego mycia).

4.7. Wad powłok lakierniczych, chromowych, ozdób w miejscach 
niewidocznych z zewnątrz, które nie obniżają ich trwałości i nie 
pogarszają wyglądu zewnętrznego.

4.8.  Nadwozia, jego elementów lub innych zespołów, w przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia spowodowanego przez czynniki inne niż 
wada materiału lub złe wykonawstwo, za które odpowiedzialność 
ponosi Gwarant.

4.9. Uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych tapicerki, które są 
następstwem warunków, w jakich pojazd jest eksploatowany.

4.10. Samochodów biorących udział w imprezach sportowych.

4.11.  Odgłosów pracy oraz wibracji podzespołów urządzeń mechanicznych 
znajdujących się w ruchu, które nie obniżają trwałości, funkcjonalności 
i nie mają wpływu na osiągi, działanie i jakość pojazdu, oraz takich, 
które mogą pojawić się tylko w pewnych warunkach.

4.12. Skutków prawidłowej pracy układu filtra cząstek stałych, 
wynikających z eksploatacji w warunkach uniemożliwiających jego 
regenerację.

4.13.  Skutków obniżenia parametrów technicznych akumulatora, 
wynikających z eksploatacji w warunkach uniemożliwiających jego 
prawidłowe naładowanie. 

4.14. Zawilgocenia olejem (pocenia) wokół uszczelek i uszczelniaczy, 
będącego normalnym następstwem eksploatacyjnym  
i niepowodującego obniżenia poziomu oleju.

4.15.  Pokrycia kosztów i strat wynikających z awarii samochodu, takich jak: 
noclegi, wynajem samochodu zastępczego, rozmowy telefoniczne, 
przerwy w podróży, holowania (w przypadku, gdy usterka nie wyklucza 
poruszania się pojazdem w sposób bezpieczny dla prowadzącego  
i innych uczestników ruchu drogowego), utrudnienia lub 
uniemożliwienia prowadzenia działalności gospodarczej itp.

4.16. Uszkodzeń spowodowanych używaniem zanieczyszczonych lub 
niezgodnych z normami i wymaganiami paliw, smarów, płynów 
eksploatacyjnych, w tym stwierdzenia zastosowania paliwa 



8

zawierającego powyżej 7% biokomponentów - paliwa niezgodnego 
z Normą PN-EN 228 dla benzyn silnikowych (poniżej 7% bioetanolu, 
poniżej 15% eterów) i Normą PN-EN 590 dla oleju napędowego 
(poniżej 7% estrów metylowych). 

 Ważne: Współcześnie produkowane samochody wyposażone 
są w silniki o bardzo precyzyjnych układach paliwowych. 
Silniki przystosowane są do zasilania paliwami o jakości 
zgodnej ze stosownymi normami. Dlatego też, stosowanie paliw 
niespełniających wymogów jakościowych może prowadzić do 
awarii silnika, a w szczególności uszkodzenia układu paliwowego, 
elementów układu elektrycznego oraz elementów układu 
wydechowego. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności, 
Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za tego typu uszkodzenia.

4.17.  Samochodów, dla których uniemożliwiono Gwarantowi wywiązanie się  
z obowiązków gwarancyjnych przez niedostarczenie wadliwego 
pojazdu w celu jego naprawy, w terminie określonym w powiadomieniu 
o konieczności przekazania pojazdu do Autoryzowanej Stacji Obsługi 
Hyundai.

5. Obsługa Samochodu.

5.1.  Obsługa przedsprzedażna. Autoryzowany Dealer Hyundai zapewnia, 
że samochód został prawidłowo sprawdzony i przygotowany do 
eksploatacji, zgodnie z Instrukcją Przeglądu Przedsprzedażnego 
(PDI).

5.2. Obowiązkowa obsługa okresowa samochodu. 
W celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji samochodu należy 
przestrzegać harmonogramów: 
- przeglądów okresowych, 
- przeglądów nadwozia

 zamieszczonych w dalszej części Książki Gwarancyjnej. Zakres 
tych przeglądów dostarczany jest wraz z samochodem w postaci 
Karty Informacyjnej Obsługi Serwisowej. W przypadku eksploatacji 
samochodu w ciężkich warunkach, powodujących nadmierne 

wysilenie zespołów (np. holowanie przyczepy), częstej pracy 
silnika na biegu jałowym lub wolnej jazdy na długich dystansach  
(np. w korkach ulicznych), częstej eksploatacji samochodu w zakresie 
maksymalnej prędkości obrotowej silnika, konieczne jest wykonanie 
przeglądów okresowych, zgodnie z grafikiem dla obsługi w trudnych 
warunkach użytkowania zamieszczonych w Karcie Informacyjnej 
Obsługi Serwisowej.

6. Obowiązki Użytkownika pojazdu.

6.1.  Użytkowanie samochodu zgodnie z przeznaczeniem i Instrukcją 
Obsługi Samochodu.

6.2.   Wykonanie na własny koszt przeglądów okresowych, w czasie lub 
po przebiegu kilometrów (w zależności, który z warunków zostanie 
spełniony wcześniej), wynikających z Książki Gwarancyjnej  
i obejmujących czynności zawarte w Karcie Informacyjnej Obsługi 
Serwisowej oraz prowadzenie ich rejestru w Książce Gwarancyjnej.

6.3.  Wykonanie na własny koszt przeglądów nadwozia, w czasie 
określonym w Książce Gwarancyjnej i obejmujących czynności 
zawarte w Karcie Informacyjnej Obsługi Serwisowej oraz prowadzenie 
ich rejestru w Książce Gwarancyjnej.

6.4. Zgłoszenia usterki należy dokonać w Autoryzowanej Stacji Obsługi 
Hyundai niezwłocznie po jej zauważeniu.

 7. Utrata gwarancji.

     Utrata prawa do napraw gwarancyjnych następuje w przypadku:

7.1. Dokonania jakichkolwiek przeróbek i modyfikacji bez wcześniejszej 
zgody Gwaranta. Ewentualny wniosek należy składać u Sprzedawcy.

WARUNKI GWARANCJI HYUNDAI
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7.2. Niewykonania obowiązkowych przeglądów okresowych i przeglądów 
nadwozia, przewidzianych w Książce Gwarancyjnej oraz Karcie 
Informacyjnej Obsługi Serwisowej w określonym zakresie i czasie, 
lub zgodnie z określonym limitem przebiegu kilometrów.

7.3.   Niewykonywania codziennej obsługi samochodu zgodnie z Instrukcją 
Obsługi Samochodu.

7.4.  Użytkowania samochodu niezgodnie z Instrukcją Obsługi Samochodu.

7.5.  Uchybienia niezwłocznego zgłoszenia usterki. 

8. Postanowienia ogólne.

8.1. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi 
za wady rzeczy sprzedanej.

8.2. Użytkownik powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązań 
gwarancyjnych, w szczególności poprzez bezzwłoczne dostarczenie 
pojazdu do Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai, w przypadku 
stwierdzenia wady lub podejrzenia jej występowania.

8.3. Użytkownik jest zobowiązany do dbałości o stan samochodu,  
w tym zaniechania jego eksploatacji w sytuacji zaistnienia 
ewidentnej awarii czy objawów nadmiernego zużycia któregokolwiek 
z podzespołów, pod rygorem odmowy świadczenia obsługi 
gwarancyjnej wobec pogorszenia się stanu rzeczy skutkiem 
zaniedbania Użytkownika, poprzez świadomą eksploatację pojazdu  
z ewidentną usterką. W przypadku konieczności dokonania oceny 
technicznej, Użytkownik zobowiązany jest do podstawienia 
samochodu do wskazanej Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai. 

8.4. Każdy wykonywany przegląd okresowy powinien być potwierdzony: 
 - wypełnioną  kartą obsługi serwisowej i pieczątką serwisu  

   wykonującego przegląd, 
- podpisanym zleceniem wykonania przeglądu, 
- wypełnionym i podpisanym formularzem przeglądu  
   (zakres zgodny z Kartą Informacyjną Obsługi Serwisowej), 
- fakturą lub innym dowodem zakupu zawierającym  
   wyszczególnienie części zamiennych użytych podczas przeglądu  
   oraz wyszczególnieniem wykonanych czynności obsługowych. 

8.5. Przegląd okresowy wykonany w sposób nieodpowiadający 
wymaganiom gwarancji może skutkować odmową uznania zgłoszenia 
gwarancyjnego i wykonania naprawy. 

8.6. Gwarancja udzielana przez Gwaranta dotyczy świadczeń związanych 
wyłącznie z naprawą lub wymianą części, lub podzespołów.

8.7. Wszelkie spory wynikłe z tytułu roszczeń z gwarancji będą 
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 

8.8. Zakres terytorialny niniejszej gwarancji obejmuje cały obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik może wykonywać uprawnienia 
gwarancyjne w każdej Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Podróże zagraniczne.

9.1. W przypadku podróży zagranicznej na terenie Unii Europejskiej, 
w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Hyundai, mogą być 
wykonywane wyłącznie naprawy gwarancyjne wynikające z usterek 
uniemożliwiających kontynuowanie podróży lub ze względów 
bezpieczeństwa. Pozostałe usterki należy zgłaszać po powrocie do 
Polski w Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai. 
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9.2. Należy bezwzględnie posiadać ze sobą Książkę Gwarancyjną  
z uzupełnionymi wszystkimi wymaganymi przeglądami okresowymi. 

9.3. Jeżeli z przyczyn pozatechnicznych nastąpiłaby odmowa wykonania 
naprawy gwarancyjnej przez Autoryzowaną Stację Obsługi 
Hyundai w danym kraju, należy skontaktować się z Hyundai Motor  
Poland Sp. z o.o.

9.4. W przypadku stałego użytkowania lub rejestracji samochodu  
w kraju nie należącym do Unii Europejskiej, Użytkownik zobowiązany 
jest do kontaktu z Autoryzowaną Stacją Obsługi Hyundai w celu 
uzyskania informacji na temat wprowadzenia ewentualnych zmian do 
harmonogramu obsługi pojazdu.

WARUNKI GWARANCJI HYUNDAI



Po        miesiącach
od daty zakupu

Po        miesiącach
od daty zakupu

Po        miesiącach
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Po        miesiącach
od daty zakupu

Data

lub przebieg (km)

Data sprzedaży:   Model:     Silnik:      benzyna   Diesel

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Data

lub przebieg (km)

Data Data

PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

A* CB* Dobsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

TERMINY PIERWSZEJ OBSŁUGI SERWISOWEJ

Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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Następna obsługa serwisowa A*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

Następna obsługa serwisowa B*

Data

Przebieg (km)

* W zależności od tego, co wystąpi pierwsze.

OBSŁUGA SERWISOWA A

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Sprawdzenie układu hamulcowego 

OBSŁUGA SERWISOWA B

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Wymiana oleju z filtrem oleju 
2 Wymiana filtra powietrza 
3 Wymiana filtra przeciwpyłkowego 
4 Wymiana filtra paliwa 
5 Wymiana świec zapłonowych 
6 Wymiana pasków napędowych 
7 Wymiana paska rozrządu 
8 Wymiana płynu chłodzącego 
9 Wymiana oleju w skrzyni biegów 
10 Dodatkowe czynności przeglądowe

Pieczęć i podpis Pieczęć i podpis
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OBSŁUGA SERWISOWA D

- zakres oceny stanu nadwozia
1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag Odpryski lakieru Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach Zarysowania Wgniecenia InneV PO A R W X

1

2

3
4 5

6

7

89

10

11

12

13 14

15

16

17 18

19
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Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Ocena stanu nadwozia  
2 

Inne uszkodzenia (opis)

Następna obsługa serwisowa C 
 
Data

Następna obsługa serwisowa D 
 
Data

1. 3. 5.2. 4.

11. 13. 15.12. 14.

6. 8. 10.7. 9.

16. 18.17. 19.

Pieczęć i podpisPieczęć i podpis

1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag

Odpryski lakieru

Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach

Zarysowania

Wgniecenia

Inne

V
O
P

A
R
W
X

OBSŁUGA SERWISOWA C OBSŁUGA SERWISOWA D

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Wymiana płynu hamulcowego  

Po 24 miesiącach od daty zakupu Po 24 miesiącach od daty zakupu
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Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Ocena stanu nadwozia  
2 

Inne uszkodzenia (opis)

Następna obsługa serwisowa C 
 
Data

Następna obsługa serwisowa D 
 
Data

1. 3. 5.2. 4.

11. 13. 15.12. 14.

6. 8. 10.7. 9.

16. 18.17. 19.

Pieczęć i podpisPieczęć i podpis

1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag

Odpryski lakieru

Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach

Zarysowania

Wgniecenia

Inne

V
O
P

A
R
W
X

OBSŁUGA SERWISOWA C OBSŁUGA SERWISOWA D

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Wymiana płynu hamulcowego  

Po 48 miesiącach od daty zakupu Po 48 miesiącach od daty zakupu
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Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Ocena stanu nadwozia  
2 

Inne uszkodzenia (opis)

Następna obsługa serwisowa C 
 
Data

Następna obsługa serwisowa D 
 
Data

1. 3. 5.2. 4.

11. 13. 15.12. 14.

6. 8. 10.7. 9.

16. 18.17. 19.

Pieczęć i podpisPieczęć i podpis

1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag

Odpryski lakieru

Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach

Zarysowania

Wgniecenia

Inne

V
O
P

A
R
W
X

OBSŁUGA SERWISOWA C OBSŁUGA SERWISOWA D

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Wymiana płynu hamulcowego  

Po 72 miesiącach od daty zakupu Po 72 miesiącach od daty zakupu
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Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Ocena stanu nadwozia  
2 

Inne uszkodzenia (opis)

Następna obsługa serwisowa C 
 
Data

Następna obsługa serwisowa D 
 
Data

1. 3. 5.2. 4.

11. 13. 15.12. 14.

6. 8. 10.7. 9.

16. 18.17. 19.

Pieczęć i podpisPieczęć i podpis

1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag

Odpryski lakieru

Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach

Zarysowania

Wgniecenia

Inne

V
O
P

A
R
W
X

OBSŁUGA SERWISOWA C OBSŁUGA SERWISOWA D

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Wymiana płynu hamulcowego  

Po 96 miesiącach od daty zakupu Po 96 miesiącach od daty zakupu
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Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Ocena stanu nadwozia  
2 

Inne uszkodzenia (opis)

Następna obsługa serwisowa C 
 
Data

Następna obsługa serwisowa D 
 
Data

1. 3. 5.2. 4.

11. 13. 15.12. 14.

6. 8. 10.7. 9.

16. 18.17. 19.

Pieczęć i podpisPieczęć i podpis

1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag

Odpryski lakieru

Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach

Zarysowania

Wgniecenia

Inne

V
O
P

A
R
W
X

OBSŁUGA SERWISOWA C OBSŁUGA SERWISOWA D

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Wymiana płynu hamulcowego  

Po 120 miesiącach od daty zakupu Po 120 miesiącach od daty zakupu
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Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Ocena stanu nadwozia  
2 

Inne uszkodzenia (opis)

Następna obsługa serwisowa C 
 
Data

Następna obsługa serwisowa D 
 
Data

1. 3. 5.2. 4.

11. 13. 15.12. 14.

6. 8. 10.7. 9.

16. 18.17. 19.

Pieczęć i podpisPieczęć i podpis

1. Maska silnika
2. Zderzak przedni
3. Błotnik przedni lewy 
4. Drzwi przednie lewe
5. Drzwi tylne lewe
6. Próg lewy
7. Błotnik tylny lewy 
8. Słupek ,B’ lewy
9. Słupek ,A’ lewy 
10. Pokrywa bagażnika
11. Zderzak tylny 
12. Dach
13. Drzwi tylne prawe 
14. Drzwi przednie prawe
15. Próg prawy 
16. Błotnik przedni prawy
17. Słupek ,B’ prawy 
18. Słupek ,A’ prawy
19. Błotnik tylny prawy

Bez uwag

Odpryski lakieru

Uszkodzenie 
pokolizyjne

Perforacja  
korozyjna blach

Zarysowania

Wgniecenia

Inne

V
O
P

A
R
W
X

OBSŁUGA SERWISOWA C OBSŁUGA SERWISOWA D

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                Wykonano
1 Wymiana płynu hamulcowego  

Po 144 miesiącach od daty zakupu Po 144 miesiącach od daty zakupu
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KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Użytkownika)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora 

KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora

Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanego Dealera Hyundai Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai
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KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Użytkownika)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora 

KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora

Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanego Dealera Hyundai Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai
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KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Użytkownika)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora 

KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora

Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanego Dealera Hyundai Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai
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KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Użytkownika)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora 

KUPON BEZPŁATNEGO PROGRAMU
DODATKOWEJ KONTROLI POJAZDU 

(odcinek dla Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai)

Data wykonania

Przebieg (km)

Czynność                 Wykonano
1 Kontrola oświetlenia pojazdu 
2 Kontrola stanu i ciśnienia w ogumieniu 
3 Kontrola sprawności wycieraczek i spryskiwaczy 
4 Kontrola poziomu płynu hamulcowego 
5 Kontrola poziomu płynu chłodzenia 
6 Oględziny stanu tarcz i klocków hamulcowych 
7 Kontrola działania pasów bezpieczeństwa 
8 Kontrola akumulatora

Podpis Sprzedawcy i pieczęć Autoryzowanego Dealera Hyundai Podpis Pracownika i pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai
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HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

 
W celu zapewnienia niezawodności samochodu marki Hyundai, zaleca się dokonywanie regularnych przeglądów serwisowych pojazdu  
w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Hyundai. 

Każdy model samochodu marki Hyundai posiada indywidualny harmonogram oraz zakres zalecanych czynności serwisowych.  
Informacje dotyczące najbliższej wizyty w Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai znajdują się na kartach z zapisami potwierdzającymi 
wykonanie usługi.

Książka Gwarancyjna zawiera opis czynności w ramach obsługi serwisowej wraz z interwałami kolejnych wizyt w Autoryzowanych 
Stacjach Obsługi Hyundai, dla samochodów eksploatowanych w normalnych warunkach przy równoczesnym stosowaniu zalecanej  
marki oleju. 

Szczegółowy zakres czynności przeglądowych oraz prawidłowej eksploatacji pojazdu w warunkach ciężkich, znajdują się w Karcie 
Informacyjnej Obsługi Serwisowej.

W ramach polityki doskonalenia produktów, Hyundai zastrzega sobie prawo do modyfikacji zakresu usług podczas poszczególnych wizyt 
serwisowych oraz interwałów pomiędzy nimi.

W przypadku pytań zapraszamy do Autoryzowanych Stacji Obsługi Hyundai, gdzie specjaliści udzielą Państwu wszelkich informacji 
związanych z użytkowaniem naszych samochodów. Aktualny wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi Hyundai oraz aktualne  
Karty Informacyjne Obsługi Serwisowej znajdziecie Państwo na www.hyundai.pl.



PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD NADWOZIA

PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia

• Ocena stanu nadwozia

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

Co 24 miesiące

OPIS

OPIS

INTERWAŁ

INTERWAŁ

Hyundai i10 Silnik: benzyna

Hyundai i20 Silnik: benzyna

Pierwsza obsługa po 12 miesiącach lub 15 000 km (w zależności  
od tego, co wystąpi pierwsze), kolejne co 12 miesięcy lub 20 000 km  
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

Pierwsza obsługa po 12 miesiącach lub 15 000 km (w zależności  
od tego, co wystąpi pierwsze), kolejne co 12 miesięcy lub 20 000 km  
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A

A

C

C

B

B

D

D

ZAZNACZYĆ

ZAZNACZYĆ

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai Nowy i20 Silnik: benzyna

Pierwsza obsługa po 12 miesiącach lub 15 000 km (w zależności od 
tego,  co wystąpi pierwsze), kolejne co 12 miesięcy lub 20 000 km  
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai i20 Silnik: Diesel

Co 12 miesięcy lub 20 000 km  
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai i30 Silnik: benzyna

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego,  
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego,  
co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai Nowy i20 Silnik: Diesel

Co 24 miesiące lub 30 000 km  
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD NADWOZIA

PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia

• Ocena stanu nadwozia

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

Co 24 miesiące

OPIS

OPIS

INTERWAŁ

INTERWAŁ

Hyundai i40 Silnik: benzyna

Hyundai i30 Silnik: Diesel

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A

A

C

C

B

B

D

D

ZAZNACZYĆ

ZAZNACZYĆ

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai ix20 Silnik: benzyna

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai i40 Silnik: Diesel

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego,  
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD NADWOZIA

PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia

• Ocena stanu nadwozia

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

Co 24 miesiące

OPIS

OPIS

INTERWAŁ

INTERWAŁ

Hyundai ix35 Silnik: benzyna

Hyundai ix20 Silnik: Diesel

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego,
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A

A

C

C

B

B

D

D

ZAZNACZYĆ

ZAZNACZYĆ

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai Elantra Silnik: benzyna

Co 12 miesięcy lub 15 000 km 
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

PRZEGLĄD OKRESOWY PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

OPIS

INTERWAŁ

Hyundai ix35 Silnik: Diesel

Co 12 miesięcy lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, 
co wystąpi pierwsze)

• Wymiana oleju z filtrem oleju 
• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A CB DZAZNACZYĆ
obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD OKRESOWY

PRZEGLĄD NADWOZIA

PRZEGLĄD NADWOZIA

• Ocena stanu nadwozia

• Ocena stanu nadwozia

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

• Wymiana płynu  
 hamulcowego

Co 24 miesiące

Co 24 miesiące

OPIS

OPIS

INTERWAŁ

INTERWAŁ

Hyundai Santa Fe Silnik: Diesel

Hyundai Grand Santa Fe Silnik: Diesel

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

Co 24 miesiące lub 30 000 km 
(w zależności od tego, co wystąpi pierwsze)

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Dodatkowe czynności 
 przeglądowe 
• Wymiana elementów  
 eksploatacyjnych w zależności 
 od zakresu obsługi

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

• Wymiana oleju z filtrem oleju
• Sprawdzenie układu  
 hamulcowego

A

A

C

C

B

B

D

DZAZNACZYĆ

ZAZNACZYĆ

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa

obsługa
serwisowa
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DATA PRZEBIEG 
(km) DODATKOWE WYPOSAŻENIE - SPECYFIKACJA PIECZĘĆ AUTORYZOWANEJ STACJI OBSŁUGI 

HYUNDAI

 MONTAŻ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA - DOKONANY NA ZLECENIE UŻYTKOWNIKA
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EWIDENCJA WYMIANY ZESTAWU WSKAŹNIKÓW ZAWIERAJĄCA LICZNIK  
PRZEBIEGU KILOMETRÓW

Pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai Pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai Pieczęć Autoryzowanej Stacji Obsługi Hyundai

Data wymiany

Przebieg przed wymianą (km)

Przebieg po wymianie (km)

Data wymiany

Przebieg przed wymianą (km)

Przebieg po wymianie (km)

Data wymiany

Przebieg przed wymianą (km)

Przebieg po wymianie (km)
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NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI
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