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Bun venit la Kia

Cele mai recente tehnologii de inginerie au fost 
cuprinse în proiectarea și producția vehiculului dvs. 
Kia. Din momentul în care vă așezați la volanul noului 
dvs. vehicul Kia, veţi observa câte satisfacţii vă oferă 
acesta. Este o senzaţie ce vă va însoţi atâta timp cât 
veţi avea un vehicul Kia. De asemenea, veți fi încântat 
să constatați cât de puternic susținem vehiculele 
noastre Kia.

Noua garanție limitată de 84 luni/150.000 kilometri 
descrisă în acest carnet este una dintre cele mai bune 
garanții oferite în momentul actual.

Împreună cu Manualul Utilizatorului, acest carnet 
descrie detaliat garanțiile și intervalele de întreținere  
pe care vă recomandăm să le respectați pentru ca 
vehiculul dvs. Kia să vă ofere performanțe maxime.

În plus, dealerul dvs. autorizat Kia se va ocupa de 
necesitățile de service, folosind piese originale Kia.

Personalul Kia va face tot posibilul ca să se asigure că 
vehiculul dvs. Kia continuă să vă depășească așteptările.

La Kia, nu este suficient să vindem vehicule care arată  
bine în showroom. Vrem să ne asigurăm că vă veți 
bucura de vehiculul dvs. Kia în viitor.
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Ghid rapid condiții de garanție

Tabelul de mai jos ilustrează condițiile și termenul de garanție, în funcție de luni și kilometri. Vă rugăm să vedeți 
secțiunile corespunzătoare din acest manual pentru informații detaliate cu privire la fiecare dintre aceste garanții.

TERMEN DE GARANȚIE (oricare are loc mai înainte)

Luni în 

serviciu

NUMĂR DE KILOMETRII ÎN SERVICIU
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 100.000 150.000 Nelimitat

Garanție de bază
* Vehicul electric (EV) /  
   Sistem hibrid (HEV/PHEV)

1~36

37~84

Acumulator - echipament 
original (non EV / HEV / PHEV)

1~24

Antiperforare 1~144

Vopsea 1~60

Audio 1~36

* Piese de schimb și accesorii 1~24

Scop comercial 1~84

NOTĂ: 1.  Pneurile sunt garantate de producătorii de pneuri.
 *   Vehiculul electric (EV) și sistemul hibrid (HEV/PHEV) este acoperit de condițiile Garanției de Bază. Găsiți informații detaliate  în 

secțiunea Garanția limitată pentru vehiculele noi, din pagina 4.
 *  Piesele de schimb înlocuite în cadrul operațiilor efectuate în garanție, sunt acoperite până la expirarea Garanției Limitate 

aplicabile, în care piesele au fost înlocuite anterior.

1.  GARANȚIA POATE SĂ NU FIE ACORDATĂ UNUI VEHICUL KIA CARE NU A FOST ACHIZIȚIONAT DE LA UN DEALER AUTORIZAT KIA.

2. VEHICULUL KIA UTILIZAT ÎN SCOP COMERCIAL ÎNSEAMNĂ UN VEHICUL UTILIZAT COMERCIAL ÎN SCOPUL DE A OBȚINE PROFIT, DE  
  EXEMPLU CA TAXI.

ATENȚIE

Condiții de garanție

fără limită de kilometrii în primii 3 ani

Nelimitat

Nelimitat

Nelimitat
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Ce acoperă garanția

Kia garantează că noul dvs. vehicul Kia nu are defecte 
de material sau de execuție, în conformitate cu urmă-
torii termeni și condiții. Un dealer autorizat Kia va 
efectua reparațiile necesare, folosind piese noi sau 
recondiționate, astfel încât să remedieze orice 
defecţiune acoperită de prezenta garanţie limitată, 
fără costuri pentru dumneavoastră.

Termenul de garanție

Garanția limitată pentru vehiculele noi este divizată în 
mai multe perioade. Efectul garanțiilor incluse în acest 
carnet (altele decât cele pentru piese de schimb sau 
accesorii montate după data primei livrări), începe cu 
data primei livrări, adică din data la care vehiculul a 
fost pus prima data in circulatie. Perioada de garanție 
rămasă este transferabilă următorilor proprietari.

Acoperirea garanției 
Acoperirea Garanției de Bază

Cu excepția limitărilor și excluderilor de mai jos, 
toate componentele noului dvs. vehicul Kia, inclusiv 
vehicul electric (EV) sau sistem hibrid (HEV/PHEV) 
sunt garantate pe o perioadă de 84 luni sau 150.000 
kilometri de la data primei livrări, oricare are loc mai 
întâi. Oricum, în primii 3 ani de la data primei livrări, 
sunt garantate fără limită de kilometri.

 Sistem vehicul electic (EV)

Motor electric, Unitate transmisie, *Pachet baterie 
voltaj ridicat, Unitate control electric (EPCU), Încăr-
cător incorporat (OBC) și toate piesele interne.

 Sistem hibrid (HEV/PHEV)

*Pachet baterie voltaj ridicat, Starter și generator 
hibrid, Unitate control putere hibrid, Transmisie 
automată și motor de antrenare inclusiv carcasă, 
ambreiaj, Încărcător incorporat (numai PHEV) și 
toate piesele interne.

*Garanția capacității Pachetului baterie voltaj ridicat 
este menționată pe larg în categoria Excepții din 
pagina 5. 

 Excepții

Componentele specificate mai jos sunt garantate  
pentru perioade de timp diferite față de garanția de 
bază.

 Baterie (12V)

Bateria echipată original este garantată integral în 
primele 24 luni de la data primei livrări, indiferent de 
kilometraj. 
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  Garanție capacitate Pachet baterie voltaj ridicat 
pentru vehiculele electrice (EV)

Capacitatea bateriei EV este garantată pentru 84 
luni sau 150.000 kilometri de la data primei livrări, 
oricare are loc mai înainte, pentru o pierdere a ca-
pacității sub 65% față de capacitatea inițială a bate-
riei EV. Această garanție acoperă reparațiile nece-
sare pentru a reveni la 65% din capacitatea bateriei 
originale EV. Dacă este posibil, componentele bate- 
riei EV vor fi reparate sau înlocuite şi bateria origi- 
nală EV va fi înlocuită cu o baterie nouă EV sau cu 
una regenerată.

Orice reparaţie sau înlocuire efectuată în cadrul ga-
ranţiei pentru capacitatea bateriei EV, poate să nu 
aducă starea bateriei dvs. EV la „ca nouă: condiţie 
de capacitate originală 100%“. Oricum, vehiculul va 
beneficia de o capacitate a bateriei EV de cel puţin 
65% din capacitatea bateriei originale EV. Această 
garanţie pentru capacitatea bateriei EV este supusă 
excluderilor enumerate în secţiunea „Ce nu acoperă 
garanţia“.

  Garanție capacitate Pachet baterie voltaj ridicat 
pentru Hibrid/Plug-in Hibrid (HEV/PHEV)

Garanția pentru deteriorarea capacității se bazează 
pe sistemul de informații cu diagnoză integrată (cod 
eroare DTC–Diagnostic).

Această garanție pentru capacitatea bateriei HEV/
PHEV este supusă excluderilor enumerate în 
secţiunea „Ce nu acoperă garanţia“.

  Sistem audio

Echipamentul audio original și toate părțile compo-
nente (inclusiv sistemele video) sunt garantate pe 
o perioadă de 36 luni de la data primei livrări sau 
100.000 kilometri, oricare are loc mai întâi. 

  Agent de răcire instalație de aer condiționat

Agentul de răcire pentru sistemul de aer condiționat 
este garantat în primele 24 luni de la data primei 
livrări, fără limită de kilometri. După cele 24 de 
luni, încărcarea cu agent de răcire este acoperită 
numai dacă încărcarea instalației este parte dintr-o 
reparație care se efectuează în cadrul garanției. 

 Răspundere limitată

În condițiile prezentei garanții, răspunderea Kia este 
limitată numai la repararea sau înlocuirea pieselor 
originale defecte ca materiale sau manoperă, de 
către un dealer autorizat Kia, la sediul acestuia și, 
în mod specific, nu include cheltuieli pentru sau 
relaționate cu transportul la dealer sau plata de 
despăgubiri pentru imposibilitatea utilizării vehiculului 
Kia pe durata reparațiilor care se efectuează în 
garanție (secțiunea „Ce nu acoperă garanția“). 
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•  Uzura normală, degradare sau deteriorare cum ar fi 
decolorare, mătuire, deformare etc.

•  Perforarea superficială survenită pe oricare dintre 
componentele vehiculului, cu excepția panourilor de 
tablă care alcătuiesc caroseria și care dau aspectul 
exterior al unui vehiculul Kia.

Întreținerea normală

•  Operațiile normale de întreținere, descrise în acest 
carnet ca „Operaţii de întreţinere periodică“ şi ca 
„Întreţinere“ în Manualul Utilizatorului, cum ar fi: 
verificarea, curăţarea şi lustruirea, reglări minore, 
lubrifierea, schimbarea uleiului/lichidelor, înlocuirea 
filtrelor, completarea agentului de răcire, alinierea 
roţilor şi rotirea pneurilor, dacă aceste operaţii nu 
sunt executate ca parte a unei reparaţii în terme-
nul de garanţie.

•  În cazul în care înlocuirea obiectelor care fac obiectul 
întreţinerii (#), precizate în Manualul Utilizatorului, 
sunt rezultatul unui defect al materialelor sau al 
manoperei, perioada de garație este de 24 luni 
de la montare, indiferent de numărul de kilometri 
parcurşi.

  (#-bujii, curele, saboţi şi plăcuţe de frână, lamelele 
şter gătoarelor, discurile de fricţiune ambreiaj, be-
curile farurilor sau alte componente consumabile)

Ce nu acoperă garanția

Deteriorări produse de factori care nu pot fi 
controlați de producător

Fără ca enumerarea să aibă caracter limitativ, printre 
acești factori se pot menționa:

•  Utilizarea necorespunzătoare a vehiculului Kia, cum ar 
fi negocierea incorectă a curbelor, supraîncărcarea, 
participarea la competiții etc. (Utilizarea corectă este 
descrisă în Manualul Utilizatorului).

•  Accidente cum ar fi ciocnire, incendiu, furt, manifes-
tații de stradă etc.

•  Alterare, modificare, manipulare vehicul etc.

•  Deteriorare ori perforare superficială a suprafeței 
vehiculului  din cauza factorilor de mediu ca ploaie 
acidă, substanțele din aer (agenți chimici, secrețiile 
arborilor etc.), sare, pericole pe drum, grindină, 
furtună, fulger, inundații și alte fenomene naturale.

•  Defecte de aspect sau perforarea suprafeței cauzate 
de pietricele sau de zgârierea suprafețelor vopsite.

Deteriorări cauzate de neefectuarea operațiilor 
de întreținere sau de utilizarea de combustibili, 
uleiuri sau lubrifianți necorespunzători 

•  Neefectuarea operațiilor de întreținere, așa cum 
sunt descrise în Manualul Utilizatorului.

•  Întreținere necorespunzătoare sau utilizarea de 
combustibili, ulei sau lubrifianți nerecomandați în 
Manualul Utilizatorului.
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Modificarea kilometrajului
•  Orice reparaţie efectuată unui vehicul Kia care are 

modificat contorul de kilometri sau la care kilo-
metrajul real nu poate fi determinat cu uşurinţă. 
(La înlocuirea contorului de kilometri, dealerul auto-
rizat Kia trebuie să completeze „Notă de înlocuire 
vitezometru“ de pe coperta a doua.)

Cheltuieli suplimentare şi daune
•  Orice pierderi de natură economică sau alte daune 

accidentale, speciale, de durată sau adiţionale.
Acestea includ, fără limitări, plăţi pentru imposibi-
litatea utilizării vehiculului Kia, pentru cazare sau 
închirierea de vehicule, cheltuieli de călătorie, 
neîncasarea unor sume de bani, precum şi orice alte 
cheltuieli sau daune.

Pneuri
•  Pneurile sunt garantate de producătorii acestora. 

Consultaţi pliantele de garanţie ale pneurilor, oferite 
împreună cu vehiculul dvs. Kia.

Modificări de fabricaţie
•  Kia şi dealerii autorizaţi Kia îşi rezervă dreptul de 

a modifica oricând vehiculele construite şi/sau 
comercializate de Kia şi de dealerii autorizaţi Kia, 
fără ca aceasta să atragă după sine obligaţia de a 

G
aranția lim

itată pentru vehiculele noi

aduce modificări similare sau identice la vehiculele 
construite şi/sau comercializate anterior.
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Responsabilitatea proprietarului

Întreţinere

Sunteţi răspunzător pentru exploatarea şi întreţinerea 
corespunzătoare a vehiculului dvs. Kia, conform cu 
instrucţiunile descrise în Manualul Utilizatorului. Dacă 
vehiculul dumneavoastră este utilizat în condiţii severe, 
trebuie să urmaţi instrucţiunile de întreţinere descrise 
în Manualul Utilizatorului, cu referire la rularea în condiţii 
severe.

Fişe de întreţinere

Trebuie să păstraţi fişele de întreţinere deoarece, în 
unele cazuri, poate să fie necesar să dovediţi că au fost 
executate operaţiile de întreţinere.

„Fişele de întreţinere programată“ trebuie să fie com-
pletate când este efectuată operaţia de întreţinere. 
Păstraţi toate chitanţele pentru a le putea prezenta  
în cazul în care există incertitudini asupra efectuării 
operaţiilor de întreţinere.

Executarea reparaţiilor în termenul de garanţie

Trebuie să mergeţi cu vehiculul dvs. Kia, împreună 
cu acest carnet, la un dealer autorizat Kia în timpul 
programului normal de lucru. Cu toate că reparaţiile în 
termenul de garanţie pot fi efectuate de orice dealer 
autorizat Kia, Kia vă recomandă să apelaţi la dealerul  
de la care aţi cumpărat vehiculul Kia, dat fiind că acesta 
vă va asista permanent. Pentru lămuriri suplimentare 
sau asistenţă cu privire la această garanţie, vedeţi 
„Indicaţii pentru client“.
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Garanţia limitată împotriva perforării

În condiţiile şi termenii de mai jos, Kia garantează că 
panourile de tablă din care este confecţionată caroseria 
noului dumneavoastră vehicul Kia nu prezintă defecte 
de material sau manoperă, de natură să producă 
perforaţii (găuri în panourile caroseriei) din cauza 
coroziunii. Dealerul autorizat Kia va repara sau înlocui 
gratuit orice componentă din metal a caroseriei care a 
fost perforată din cauza coroziunii produse ca urmare 
a defectelor de material sau manoperă, în condiţii 
normale de utilizare.

Termenul de garanţie

Termenul de garanţie este de 144 luni de la data livrării, 
indiferent de kilometraj. În cursul perioadei acoperite, 
garanţia este transferabilă următorilor proprietari.

Ce nu acoperă garanţia

•  Orice perforaţie din cauza coroziunii provocate de 
agenţi chimici industriali purtaţi de aer, accident, 
deteriorare, abuz, modificări ale vehiculului sau 
deteriorarea acestuia de încărcături corozive trans-
porate în vehiculul Kia.

•  Orice perforaţie din cauza coroziunii care nu rezultă 
dintr-un defect de materiale sau manoperă, ci din 

nerespectarea procedurilor pentru menţinerea ve-
hiculului Kia în stare bună, descrise în pagina 10, 
„Responsabilitatea proprietarului“ din acest carnet 
de garanţie şi a indicaţiilor din Manualul Utilizatorului, 
furnizate împreună cu vehiculul dvs. Kia.

•  Orice perforaţie generată de corodarea componen-
telor vehiculului Kia care nu constau în panouri de 
tablă care alcătuiesc caroseria şi care dau aspectul 
exterior al vehiculului Kia.

  În acest context, termenul „panouri de tablă care 
alcătuiesc caroseria“ exclude în mod explicit, toate 
componentele sistemului de eşapament al vehiculului 
Kia.

•  Orice perforaţie din cauza defectelor sau deteriorării 
produse de utilizarea pieselor noi care nu sunt co-
mercializate sau aprobate de Kia, a pieselor uzate, 
sau care au ca rezultat deteriorarea sistemelor 
asociate.

•  Orice perforaţie din cauza coroziunii poduse de 
utilizarea necorespunzătoare sau abuzivă, ori de 
întreţinerea improprie, specificată la pagina 19. „Fişa 
de inspecţie pentru verificarea perforării”.

•  Orice coroziune a vehiculului Kia care nu are ca rezul-
tat perforarea.
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Responsabilitatea proprietarului

Inspectaţi frecvent panourile de tablă care alcătuiesc 
caroseria vehiculului dvs. Kia şi, dacă identificaţi ciupituri 
provocate de pietre sau zgârieturi în vopsea, ori în 
stratul protector, remediaţi-le fără întârziere.

În plus, în anumite condiţii, trebuie acordată atenţie 
deosebită pentru protecţia vehiculului dvs. Kia împotriva 
coroziunii.

• Dacă rulaţi pe carosabil unde a fost împrăştiată sare, 
sau în apropiere de mare, spălaţi caroseria după 
necesităţi, cel puţin o dată pe lună, cu apă curată.

• Este important să menţineţi curate orificiile de 
drenare din partea inferioară a caroseriei.

• Dacă vehiculul dvs. Kia este deteriorat în urma unui 
accident sau a oricărui alt eveniment de natură să  
provoace deteriorarea vopselei, reparaţi vehiculul 
dvs. Kia cât mai curând posibil.

• Dacă transportaţi încărcătură specială, cum ar fi 
substanţe chimice, îngrăşăminte, sare sau alte 
substanţe corozive, asiguraţi-vă că aceste materiale 
sunt ambalate bine şi etanş.

•  Dacă rulaţi frecvent pe drumuri cu pietriş, vă re-
comandăm să montaţi apărători de pietriş în spatele 
fiecărei roţi.

Executarea reparaţiilor în termenul 
de garanţie

Trebuie să mergeţi cu vehiculul dvs. Kia, împreună 
cu acest carnet, la un dealer autorizat Kia în timpul 
programului normal de lucru.  

Pentru lămuriri suplimentare sau asistenţă cu privire la 
această garanţie, vedeţi „Indicaţii pentru client“.

Răspundere limitată

În condițiile prezentei garanții, răspunderea Kia este 
limitată numai la repararea sau înlocuirea pieselor 
originale defecte ca materiale sau manoperă, de către 
un dealer autorizat Kia, la sediul acestuia și, în mod 
specific, nu include cheltuieli pentru sau relaționate cu 
transportul la dealer sau plata de despăgubiri pentru 
imposibilitatea utilizării vehiculului Kia pe durata repa-
rațiilor care se efectuează în garanție.
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Garanţia limitată pentru piese de schimb şi accesorii

În condiţiile şi termenii de mai jos, Kia garantează că 
piesele de schimb originale nu prezintă defecte de 
material sau manoperă.

Prezenta garanţie acoperă piesele de schimb înlocuite 
sau comercializate de dealerii autorizaţi Kia.

Un dealer autorizat Kia va repara sau va înlocui gratuit 
orice piesă de schimb necesară pentru remedierea 
defecţiunii acoperite de prezenta garanţie. Dacă piesele 
au fost montate de un dealer autorizat Kia, reparaţia 
sau înlocuirea acestora se va face gratuit, fără ca 
proprietarul vehiculului să achite costul pieselor sau al 
manoperei. Dacă piesele au fost montate de altcineva, 
acestea vor fi reparate sau înlocuite fără a se percepe 
vreo plată pentru piese, însă manopera urmează să fie 
achitată de proprietarul vehiculului Kia.

Termen de garanţie

 Piese de schimb

Piesele de schimb montate de dealerii autorizaţi Kia, 
în termenul de garanţie, sunt acoperite pe durata 

garanţiei limitate timp/kilometraj acordate pentru 
vehiculele noi.

Piesele de schimb comercializate şi instalate de 
dealerii autorizaţi Kia, după perioada de garanţie, 
sunt acoperite de o garanţie de 24 de luni, fără 
limită de kilometri, de la data instalării, pentru 
piese şi manoperă.

Piesele de schimb comercializate de dealerii auto- 
rizaţi Kia, dar care nu au fost montate de aceştia, 
sunt garantate pentru 24 de luni, fără limită de ki-
lometri, de la data achiziţionării pieselor, garanţia 
acoperind exclusiv piesele, dar nu şi manopera, 
care urmează să fie achitată de proprietarul ve-
hiculului Kia.
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Ce nu acoperă garanţia

• Deteriorările sau perforarea provocate de acci-
dente, neglijenţă, reparaţii sau reglaje executate 
necorespunzător, utilizare improprie, modificări 
sau loviri.

• Deteriorare ori perforare superficială a suprafeței 
vehiculului din cauza factorilor de mediu ca ploaie 
acidă, substanțele din aer (agenți chimici, secrețiile 
arborilor etc.), sare, pericole pe drum, grindină, 
furtună, fulger, inundații și alte fenomene naturale.

• Uzura normală, degradare sau deteriorare cum ar fi 
decolorare, mătuire, deformare etc.

• Piesele de schimb montate pe vehicule Kia cu 
contorul de kilometri modificat, sau la care kilo-
metrajul real nu poate fi stabilit cu uşurinţă.

• Piesele de schimb folosite în alte scopuri decât 
cele pentru care au fost concepute.

• Piesele de schimb montate incorect de altcineva 
decât dealerii autorizaţi Kia sau corporaţia Kia.

• Orice piesă de schimb pentru care nu se poate 
prezenta dovada achiziţionării sau a datei la care 
a fost înlocuită.

• Piesele şi accesoriile care nu pot pot fi comercializa-
te sau montate pe vehiculul dumneavoastră de 
dealerii autorizaţi Kia.

Executarea reparaţiilor în termenul 
de garanţie

Trebuie să mergeţi cu vehiculul dvs. Kia, împreună 
cu acest carnet, la un dealer autorizat Kia în timpul 
programului normal de lucru.

Răspundere limitată

În condițiile prezentei garanții, răspunderea Kia este 
limitată numai la repararea sau înlocuirea pieselor 
originale defecte ca materiale sau manoperă, de către 
un dealer autorizat Kia, la sediul acestuia și, în mod 
specific, nu include cheltuieli pentru sau relaționate cu 
transportul la dealer sau plata de despăgubiri pentru 
imposibilitatea utilizării vehiculului Kia pe durata re-
parațiilor care se efectuează în garanție.
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Fişe de întreţinere program
ată

Fişe de întreţinere programată

Fişele de întreţinere trebuie să fie semnate de reprezentantul dumneavoastră autorizat, atelier de 
reparaţii/dealer, sau de reprezentantul unui atelier de reparaţii. Formularul semnat constituie dovada 
efec tuării operaţiilor de întreţinere şi trebuie să fie păstrat, împreună cu chitanţele, comenzile şi 
facturile, în torpedoul vehiculului. Transmiteţi toate aceste fişe următorului proprietar al vehiculului 
Kia. Revendicările formulate prin invocarea garanţiei nu vor fi satisfăcute dacă rezultă din neefec-
tuarea întreţinerii, şi nu din defecte de material sau execuţie.

Pentru amănunte referitoare la intervalele de întreţinere programată, consultaţi Manualul Utiliza-

torului.
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Inspecţia nr. 1
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Inspecţia nr. 2

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Fişe de întreţinere program
ată

Inspecţia nr. 3 Inspecţia nr. 4

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Inspecţia nr. 5 Inspecţia nr. 6

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Fişe de întreţinere program
ată

Inspecţia nr. 7 Inspecţia nr. 8

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Inspecţia nr. 9 Inspecţia nr. 10

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Fişa de inspecţie pentru identificarea 
coroziunii

Fişa de inspecţie pentru identificarea coroziunii

Fişa de inspecţie pentru identificarea coroziunii

Fişele de inspecţie pentru identificarea coroziunii trebuie să fie semnate de reprezentantul service-ului/dealer-ului 
dumneavoastră autorizat Kia. Formularul semnat constituie dovada efectuării inspecţiei contra perforă-
rii şi trebuie să fie păstrat, împreună cu chitanţele, comenzile şi facturile, în torpedoul vehiculului. Transmiteţi 
toate aceste fişe următorului proprietar al vehiculului Kia. Revendicările formulate prin invocarea garanţiei 
nu vor fi satisfăcute dacă rezultă din neefectuarea întreţinerii, şi nu din defecte de material sau execuţie. 

Intervale de inspecţie pentru identificarea coroziunii

Pentru a beneficia de garanţia Kia împotriva perforării, inspecţiile trebuie să fie efectuate de dealerii autori- 
zaţi Kia sau la un service autorizat, la intervale regulate de timp, specificate în Manualul Utilizatorului, începând 
cu data livrării.
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Inspecţia pentru identificarea coroziunii nr. 1 Inspecţia pentru identificarea coroziunii nr. 2

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Inspecţia pentru identificarea coroziunii nr. 3 Inspecţia pentru identificarea coroziunii nr. 4

Fişa de inspecţie pentru identificarea 
coroziunii

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:
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Inspecţia pentru identificarea coroziunii nr. 5 Inspecţia pentru identificarea coroziunii nr. 6
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Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data:

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

Ştampilă dealer autorizat/Service autorizat RAR:

Kilometri:

Număr OR:

Data

Nume dealer autorizat/ 
Service autorizat RAR:

Observaţii:

EE.7Y150(Main)_20180208 RO.indd   22 4/19/2018   5:59:35 PM



23

Indicaţii pentru clienţi

Aplicabilitatea garanţiei

Această garanţie se aplică vehiculelor Kia achizițio- 
nate de la dealerii autorizați Kia, înmatriculate şi ex-
ploatate în condiţii normale în ţara dumneavoastră. 
În cursul perioadei pe care o acoperă, garanţia este 
transferabilă următorilor proprietari. 

Modificări de fabricaţie

Kia îşi rezervă dreptul de a aduce modificări la ve-
hiculele pe care le produce şi/sau comercializează 
prin intermediul distribuitorilor săi autorizaţi, în orice 
moment şi fără obligaţia de a opera modificări iden-
tice sau similare la vehiculele fabricate şi/sau vân-
dute anterior.

Dacă trebuie să contactaţi Kia

Scopul nostru este să vă satisfacem deplin. Suntem 
la dispoziţia dumneavoastră. Toţi dealerii KIA auto- 
rizaţi dispun de cunoştinţele şi de uneltele necesare 
pentru ca vehiculul dvs. Kia să fie în cea mai bună 
condiţie. Dacă aveţi întrebări sau sugestii pentru îm-
bunătăţirea condiţiilor de service pentru vehiculele 
Kia sau a serviciilor oferite de personalul Kia, vă re-
comandăm să procedaţi după cum urmează.

FAZA 1: Contactaţi un dealer autorizat Kia

Discutaţi problema cu un dealer autorizat Kia. 
Aceasta este modalitatea cea mai rapidă şi mai sim-
plă de soluţionare a problemelor. Dacă nu aţi primit o  
soluţie din partea directorului de service şi piese de 
schimb, vă rugăm să vă adresaţi directorului general 
sau proprietarului respectivului dealer.

FAZA 2: Contactaţi distribuitorul autorizat Kia

Dacă dealerul autorizat nu este capabil să ofere o 
soluţie, contactaţi distribuitorul autorizat la con-
tactele de pe coperta manualului. Informaţii de con-
tact pot fi găsite şi pe www.kia.ro

FAZA 3 : Contactaţi sediul central Kia, Centrul  
               de primire a problemelor de calitate

Dacă din orice motiv simţiţi că aveţi nevoie de asis-
tenţă suplimentară după contactarea distribuitorului 
autorizat Kia, contactaţi corporaţia Kia Motors Corp., 
Seul, Coreea.

TEL : 82-2-3464-4200
FAX : 82-2-3464-5968

Indicaţii pentru clienţi
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Pentru a vă servi în mod eficient şi efectiv, vă rugăm 
să ne ajutaţi furnizându-ne următoarele date:

1) Numele, adresa, numărul de telefon şi adresa de 
e-mail.

2) Anul de fabricaţie şi modelul vehiculului.
3) Numărul de identificare al vehiculului (17 cifre, în-

scris în certificatul de înmatriculare sau în cartea 
de identitate, ori cel localizat în colţul superior al 
bordului, pe partea şoferului).

4) Data cumpărării şi numărul de kilometri parcurşi.
5) Numele şi adresa dealerului dumneavoastră.
6) Întrebarea/întrebările dumneavoastră.

Notă :
Dacă doriţi să ne scrieţi, expediaţi scrisoarea la adresa:
ATTN: Warranty Manager
 Overseas Service Group
 Kia Motors Corporation
 12 Heolleung-ro(231, Yangjae-dong), 
 Seocho-gu, Seoul, 06797, Korea.

Respectând aceste proceduri, vă vom putea răs-
punde cât mai urgent şi eficient cu putinţă.
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Notificare de confidenţialitate

1. Introducere

Sistemul global de management al garanţiilor - 
Global Warranty Management System („GWMS“) 
este un sistem online pentru garanţiile Kia. 

GWMS oferă dealerilor și importatorilor naționali 
Kia o platformă convenabilă și eficientă pentru  
gestionarea cererilor de garanție. Permite Kia să 
rețină și să gestioneze cu eficiență contractele 
de garanție cu clienții finali într-o bază de date 
centralizată.  

Scopul principal al GWMS este gestionarea cazurilor 
și a cerințelor de garanție, precum și rambursarea 
costurilor reparațiilor efectuate în garanție. În plus, 
GWMS permite Kia să ofere campanii de service 
pentru clienții finali în scopul de îmbunătățire a 
vehiculelor Kia sau de prevenire a deteriorărilor. În 
cele din urmă, GWMS este instrumentul principal 
Kia pentru îmbunătățirea și dezvoltarea produsului.

2. Control date

Controlul responsabil al datelor pentru toate datele 
personale colectate, prelucrate și utilizate îi revine 
Kia Corporation și Kia Romauto SRL (atât „Kia“, 
„noi“ sau „nouă“), fiecare în calitate de operator de 
date propriu:

Kia Motors Corporation, 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, 06797 Republic of Korea, +82 2 34644200.

Kia Romauto SRL, Adresă: Şos. Bucureşti-Ploieşti 
Nr. 40, Sector 1, Bucureşti  Email: opd@kia.ro

3. Date de contact și reprezentant

3.1 Dacă aveți întrebări etc. despre sau legat de 
această notificare de confidențialitate sau dacă 
aveți plângeri legate de prelucrarea datelor per-
sonale sau în ce privește drepturile (vedeți punctul 
9.), vă rugăm să ne contactați folosind datele de 
mai jos:

Kia Motors Corporation

 Adresă: 12 Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 06797 
Republic of Korea,

Kia Romauto SRL

Email: opd@kia.ro 

Adresă: Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 40, Sector 1, 
Bucureşti

N
otificare de confidenţialitate
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3.2 Datele de contact ale reprezentanței Kia Motors 
Corporation în Uniunea Europeană sunt:  
 
Kia Motors Europe GmbH, Theodor-Heuss-Allee 11,  
60486 Frankfurt am Main, Germany, dpo@kia-
europe.com  +49 69 850928425

3.3 Puteți contacta ofițerul nostru pentru protecția 
datelor:

Kia Romauto SRL

Email: opd@kia.ro 

Adresă: Şos. Bucureşti-Ploieşti Nr. 40, Sector 1, 
Bucureşti

4. Subiecţii datelor

Această notificare de confidențialitate se aplică 
pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor 
personale pentru categoria subiecţilor de date din 
care faceți parte, așa cum sunt prevăzute în Anexă 
tabel client. 

5. Categorii de date, scop procesare  
și bază legală

Anexă tabel client conține informații detaliate 
despre: 

• categoriile de date personale pe care le colec-
tăm de la dvs. sau de la terți (ex. autorități sau 
baze de date publice), în plus față de alte date 
personale pe care ni le furnizați în mod activ 
(ex. când ne trimiteți un e-mail);

• scopul pentru care procesăm și utilizăm aceste 
date personale;

• baza legală pentru colectarea, procesarea și 
utilizarea datelor personale.

Vă rugăm să rețineți că prelucrăm datele dvs. 
personale în diferite scopuri, numai dacă suntem 
obligați să facem acest lucru în baza cerințelor 
legale (ex. transmiterea către instanțe sau or-
ganele de urmărire penală), dacă v-ați dat acordul 
pentru acest lucru sau dacă prelucrarea este legală, 
conform cu legislația. Dacă are loc prelucrarea 
în alt scop, atunci vă putem oferi informații su-
plimentare.

6. Destinatari și categorii de destinatari

Orice accesare a datelor dvs. personale în cadrul Kia 
este restricționată, accesul fiind permis personalu-
lui căruia aceste date îi sunt necesare pentru des-
fășurarea activității.
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Datele dvs. personale pot fi transmise în anumite 
scopuri, către destinatari și categoriile de desti-
natari enumerate mai jos – mai multe detalii cu 
privire la destinatari şi categoriile de destinatari 
menţionate la punctul 5., pot fi găsite în Anexa 
tabel client. 

6.1 Părți terțe private – Organisme private afiliate sau 
neafiliate, altele decât noi.

6.2 Procesatorii de date – Anumite părți terțe, afiliate 
sau neafiliate, pot primi datele dvs. personale 
pentru procesare în numele Kia, conform cu ins-
trucțiunile corespunzătoare, necesare pentru 
scopurile respective de prelucrare. Procesatorii 
de date sunt supuşi obligaţiilor contractuale prin 
care trebuie să aplice măsuri tehnice de securitate 
și organizaționale adecvate pentru protecţia 
datelor cu caracter personal și să proceseze datele 
personale numai conform instrucțiunilor.

6.3 Autorități guvernamentale, instanțe, consultanţi 
externi şi părţi terţe similare care sunt organisme 
publice, după cum este necesar sau permis de 
legislaţia în vigoare.

7. Transfer extern de date

Unii destinatari ai datelor dvs. personale pot fi 
localizaţi sau pot opera în afara ţării dvs., cum ar 
fi Republica Coreea, unde legea protecţiei datelor  
poate oferi un nivel diferit de protecţie, comparat 
cu legile din ţara dvs. şi cu privire la care nu există 
o decizie adecvată a Uniunii Europene. Cu privire 
la transferul de date către astfel de destinatari, 
oferim garanții adecvate prin încheierea de acorduri 
de transfer de date, bazate pe Clauze contractuale 
standard (2010/87/EU şi/sau 2004/915/EC) cu 
destinatarii, sau prin luarea altor măsuri pentru 
un nivel adecvat de protecţie. O copie a respectivei 
măsuri adoptate este disponibilă prin ofițerul nostru 
pentru protecția datelor (vedeţi punctul 3.3).

Detalii cu privire la transferul de date extern, existenţa 
sau absenţa deciziilor şi a măsurilor de siguranţă 
adecvate, adoptate în cazul transferului extern de 
date pot fi găsite în Anexa tabel client.

8. Perioada de stocare

Datele dvs. personale sunt stocate de noi şi/sau 
de prestatorii noştri de servicii, strict în măsura 
necesară îndeplinirii obligațiilor noastre şi pentru o 

N
otificare de confidenţialitate
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perioadă strictă necesară atingerii scopurilor pentru 
care sunt colectate datele cu caracter personal, 
conform cu legile pentru protecţia datelor aflate 
în vigoare. Când nu mai este necesară utilizarea 
datelor personale, acestea vor fi şterse din sistem, 
iar înregistrările vor fi anonimizate astfel încât 
să nu mai puteţi fi identificat din acestea, cu 
excepția cazului în care suntem obligați să păstrăm 
informațiile dvs., în conformitate cu obligațiile sau 
reglementările legale. 

Pentru informații detaliate cu privire la perioadele 
actuale de stocare, vedeți Anexa tabel client.

9. Drepturile dumneavoastră

Dacă ați fost de acord cu activitățile de prelucrare 
ale datelor personale, puteți retrage acest con-
simțământ în orice moment, cu efect în viitor. O 
astfel de acțiune nu va afecta legalitatea prelucrării 
datelor înainte de retragerea consimțământului.

În conformitate cu legislația aplicabilă privind 
protecția datelor, în special cu EU General Data 
Protection Regulation („GDPR“), este posibil să 
aveți dreptul să: (9.1) cereți acces la datele dvs. 
personale; (9.2) cereți rectificarea datelor dvs. 

personale; (9.3) cereți ștergerea datelor dvs. per-
sonale; (9.4) cereți restricționarea datelor dvs. 
personale; (9.5) solicitați transferabilitatea datelor; 
și (9.6) să obiectați cu privire la prelucarea datelor 
dvs. personale. Rețineți că drepturile menționate 
mai sus ar putea fi limitate în temeiul legislației 
naționale aplicabile privind protecția datelor. 

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere 
la autoritatea competentă de supraveghere a 
protecției datelor. Pentru exercitarea drepturilor 
dvs. vă rugăm să ne contactați conform secțiunii 
„Date de contact și reprezentant” (3.).

9.1 Dreptul de acces (Articolul 15 GDPR): Este posibil 
să aveți dreptul de a obține de la noi o confirmare 
a faptului dacă datele dvs. personale sunt sau nu 
prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces 
la datele personale. Informaţiile de acces incluse 
– printre altele – scopul prelucrării, categoriile 
de date personale în cauză şi destinatarii sau 
categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor 
fi dezvăluite datele cu caracter personal. Oricum, 
acest drept nu este absolut, iar interesele altor 
persoane vă pot restrânge dreptul de acces. 
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Puteţi avea dreptul de a obţine o copie a datelor cu 
caracter personal supuse prelucrării. Pentru alte 
copii solicitate de dvs., este posibil să percepem o 
taxă rezonabilă pe baza costurilor administrative. 

9.2 Dreptul la rectificare (Articolul 16 GDPR): Este 
posibil să aveți dreptul de a obține de la noi 
rectificarea datelor dvs. personale inexacte. În 
funcție de scopul prelucării, este posibil să aveți 
dreptul să completați datele personale incomplete, 
inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

9.3 Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat“) (Articolul 
17 GDPR): În anumite circumstanțe, este posibil să 
aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor 
dvs. personale și am putea fi obligați să ștergem 
aceste date cu caracter personal. 

9.4 Dreptul la restricționarea prelucrării (Articolul 18 
GDPR): În anumite circumstanțe, este posibil să 
aveți dreptul de a obține de la noi restricționarea 
prelucrării datelor dvs. personale. În acest caz, 
datele respective vor fi marcate și vor putea fi 
procesate de noi numai în anumite scopuri.

9.5 Dreptul la transferabilitatea datelor (Articolul 20 
GDPR): În anumite circumstanțe, este posibil să 

aveți dreptul să primiţi datele dvs. personale, pe 
care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, 
utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electonic 
și este posibil să aveți dreptul să transmiteți aceste 
date unei alte entități fără să vă împiedicăm.

9.6 Dreptul de a obiecta (Articolul 21 GDPR): În anumite 
circumstanțe, este posibil să aveți dreptul să 
obiectați, din motive personale sau acolo unde 
datele personale sunt prelucrate în scopuri de 
marketing direct, în orice moment al procesării de 
către noi a datelor dvs. personale și ni se poate 
cere să nu mai prelucrăm datele dvs. personale. 

10. Modificări ale notificării de confidențialitate

Notificarea de confidențialitate poate necesita 
actualizari din când în când – ex. din cauza im-
plementării de noi tehnologii sau introducerea de 
servicii noi. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau 
completa în orice moment această notificare de 
confidențialitate. Vom publica modificările pe site-
ul www.kia.ro și/sau vă vom informa în consecinţă 
(ex. prin email).

N
otificare de confidenţialitate
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Scopurile 
prelucrării

Categorii de date 
personale

Baza legală pentru 
prelucrare

Sursa din care provin 
datele personale

Gestionarea garanțiilor și 
a procesării cererilor de 
rambursare a garanțiilor / 
rambursarea în rețeaua de 
dealeri Kia și a atelierelor 
Kia care deservesc vehiculul 
dvs. pentru reparații în ga-
ranție.

Informații privind vânzarea 
vehiculului (inclusiv infor-
mațiile despre dealer și 
numărul de identificare al 
vehiculului (VIN)). 
Informații client cu privire 
la acordul de garanție:
• Nume, detalii contact 

(adresă, adresă de 
e-mail); 

• VIN, numărul de 
înmatriculare;

• Istoricul reparaţiilor 
în garanţie, condiţii 
garanţie; data 
înmatriculării, 
kilometrajul vehiculului.

Prelucrarea este necesară 
pentru executarea 
contractului de garanție 
către clientul final al KIA.

Colectate de la dealer și 
direct de la client.

Notificare de confidenţialitate: Anexă tabel client
A

ne
xă

 t
ab

el
 c

lie
nt
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Perioada  
de stocare

Destinatari şi/sau Categorii de destinatari

Pe durata garanției con-
tractuale a c l ientului  ș i 
sunt șterse la sfârșitul 
anului calendaristic, care 
survine după termenul de 
prescripție.

Părţi terţe Orice dealer KIA sau atelier 
care efectuează service 
pentru vehiculul dvs.

Procesatori  
de date

Ţări Non-UE şi lipsa deciziei adecvate 
a Comisiei Europene, dar cu garanţii 
adecvate (acorduri de transfer de date 
bazate pe Standard Contractual Clauses 
(2010/87/EU și/sau 2004/915/EC)) cu 
destinatarii). 

Hyundai AutoEver Korea 
417, Yeongdong-daero, 
Gangnam-gu, 06182 Seoul, 
South Korea 

Kia Motors Slovakia sro,  Sv. 
Jana Nepomuckeho 1282/1, 
013 01 Teplicka nad Vahom, 
Slovakia

Kia Motors Europe GmbH,
Theodor-Heuss-Allee 11, 
60486 Frankfurt am Main, 
Germany

Hyundai AutoEver Europe 
Kaiserleipromenade 5, 
D-63067 Offenbach am 
Main, Germany

Ţări în cadrul UE

A
nexă tabel client
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Scopurile  
prelucrării

Categorii de date 
personale

Baza legală pentru 
prelucrare

Sursa din care provin 
datele personale

Oferire campanii de service 
clientului final

Informații privind campa-
niile de service și istoricul 
campaniei de service (in-
strucțiuni tehnice gratuite 
pentru  îmbunătăț i rea 
vehiculului sau preveni-
rea deteriorării). Acestea 
conțin informațiile VIN, 
precum și informații teh-
nice.

Procesarea este necesară 
în scopul intereselor le-
gitime: realizarea ofertei 
pentru campaniile de ser-
vice gratuit către client.

Colectate de la  
Kia Romauto SRL
Adresa:  
Şos. Bucureşti-Ploieşti  
Nr. 40, Sector 1, Bucureşti
Email: opd@kia.ro

Îmbunătăţirea şi 
monitorizarea produsului

Istoric reparaţi i  în ga-
ranţie şi istoric campanii 
de service. Acestea conțin 
informațiile VIN, precum și 
informații tehnice.

Procesarea este necesară 
în scopul intereselor le-
gitime: îmbunătăţirea şi 
monitorizarea produselor.

Colectate de la 
Kia Romauto SRL
Adresa:  
Şos. Bucureşti-Ploieşti  
Nr. 40, Sector 1, Bucureşti
Email: opd@kia.ro
şi de la dealer.

Notificare de confidenţialitate: Anexă tabel client
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nexă tabel client

Perioada  
de stocare

Destinatari şi/sau Categorii de destinatari

Datele sunt păstrate pentru 
posibil itatea de apărare 
împotr iva  eventua le lor 
cereri de despăgubire pe 
baza răspunderii pentru 
produse sau serv ic i i  ș i 
sunt șterse la sfârșitul 
anului calendaristic, care 
survine după termenul de 
prescripție.

Datele sunt păstrate pentru 
posibil itatea de apărare 
împotr iva  eventua le lor 
cereri de despăgubire pe 
baza răspunderii pentru 
produse sau serv ic i i  ș i 
sunt șterse la sfârșitul 
anului calendaristic, care 
survine după termenul de 
prescripție.

EE.7Y150(Main)_20180208 RO.indd   33 4/19/2018   5:59:35 PM



Note

EE.7Y150(Main)_20180208 RO.indd   34 4/19/2018   5:59:35 PM



EE.7Y150(Main)_20180208 RO.indd   35 4/19/2018   5:59:35 PM



Note
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