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Der kan i dette hæfte forekomme gentagelser og 

repetitioner, som også er beskrevet i bilens servicehæfte. 

Dette er tilsigtet og belyser blot vigtigheden af informa-

tionerne og er ikke en fejl.

Dette hæfte omhandler dækningen, betingelserne samt 

forpligtigelserne for opretholdelse af KIA‘s garantier. 

Uagtet indholdet af dette hæfte, vil købeloven på 

tidspunktet for indgåelse af handlen altid være gældende.

Opbevar dette hæfte i Deres Kia-bil sammen med bilens 

andre dokumenter og bilens servicehæfte (Garanti & 

Service) Hæftet skal blive i bilen, hvis De sælger den, så 

oplysningerne heri også er tilgængelige for fremtidige 

ejere.

Dette hæfte er et supplement til Deres nye KIA bils 

servicehæfte (Garanti & Service) og har til formål, at 

belyse alle detaljer omkring KIA‘s garantier, begrænsninger 

og undtagelser herfor samt betingelserne for opret-

holdelse af garantierne. KIA ønsker, at KIA‘s garantier 

er ærlige, transparente og letforståelige. Såfremt dette 

hæfte og bilens ordinære servicehæfte ikke belyser alle de 

spørgsmål, som De måtte have omkring KIA‘s garantier, 

er De altid velkommen hos Deres lokale autoriserede KIA 

forhandler, som vil svare Dem på alle Deres spørgsmål 

omkring KIA‘s garantier.

Supplem
ent

Kære KIA Ejer
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Definitioner

Følgende gælder i dette hæfte (medmindre andet er 

udtrykkeligt angivet): “Kia” betyder Kia Motors og dets 

tilsluttede selskaber. Tilsluttede selskaber betyder alle 

organisationer, der direkte eller indirekte kontrollerer, 

kontrolleres af eller er under fælles kontrol af en anden 

organisation. Kias tilsluttede selskaber inkluderer uden 

begrænsninger Kia Motors Europe Gmbh (KME) og Kia 

Motors Slovakia s.r.o (KMS).

“Autoriseret Kia-forhandler” betyder en forhandler eller 

et værksted, der af importøren er blevet autoriseret til at 

udføre service på Kia-biler og udføre reparationer på Kia-

biler, under garantien nævnt i dette hæfte.

“Mobis” betyder Hyundai Mobis, Rodamco Tower 679-

4, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea, som er 

autoriseret leverandør af reservedele og tilbehør. 

“Kia-bil” betyder et nyt motorkøretøj af mærket Kia, der er 

dækket af garantien i henhold til vilkårene og betingelserne 

i dette hæfte og servicehæftet

“Reservedele” betyder reservedele eller tilbehør, der 

leveres af Kia eller Mobis som erstatning for dele eller 

tilbehør i Kia-bilen.

“Dato for første ibrugtagning” betyder den dag, Kia-bilen 

leveres til sin første privatejer, leases eller tages i brug 

som erhvervskøretøj (f.eks. som demonstrationsmodel, 

udlejningsbil eller tjenestevogn), afhængigt af hvad der 

kommer først.

Servicehæfte betyder hæftet ”Garanti & Service” som 

indeholder bestemmelser og hvilkår for KIA‘s garantier.
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Hvad er dækket? Hvad er ikke dækket?

Kia garanterer, at Deres nye Kia-bil er fri for produktions 

og materialefejl underlagt vilkår og betingelser beskrevet 

i bilens servicehæfte, instruktionsbog og nærværende 

oplysningshæfte. En autoriseret Kia-forhandler foretager 

de reparationer, der er nødvendige for at rette alle 

problemer, der dækkes af denne begrænsede garanti, 

ved hjælp af nye eller renoverede reservedele og uden 

omkostninger for Dem.

D
efinitioner
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Garantiperioden

Den begrænsede garanti på nye biler er opdelt i forskellige 
perioder. Garantiperioden for alle garantier, der beskrives 
i dette hæfte og servicehæftet (undtagen garantier 
på reservedele eller tilbehør, der er monteret efter 
datoen for første ibrugtagning), begynder på datoen 
for første ibrugtagning. Eventuelle resterende dele af 
garantiperioden kan overføres til efterfølgende ejere.
Garantiperioden kan ikke forlænges.

Definition på “ibrugtagningsdato”

Ibrugtagningsdatoen er den dag, som indtræffer først af 
følgende dage:

A.  Den dag, hvor køretøjet overdrages til den endelige ejer 
af køretøjet.

B.  Tages i brug i erhvervsøjemed (f.eks. demonstrations-
model, udlejningsbil eller tjenestebil).

C.  Eller bliver indregistreret første gang.

Med andre ord, kan der være forskel på første ibrug-
tagningsdato, den dag De får overdraget Deres nye Kia-
køretøj og den dag hvor bilen indregistreres første gang. 
De bør altid sikre Dem, at De er korrekt informeret om 
Deres køretøjs første ibrugtagningsdato, da dette også er 
startdatoen for garantiperioden.
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Garantidækning
G

arantidæ
kning

Basisgaranti

Med undtagelse af begrænsninger eller eksklusioner 
i bilens servicehæfte eller dette oplysningshæfte, er 
samtlige komponenter i Deres nye Kia-bil dækket i henhold 
til angivelserne af garantiperioden i bilens servicehæfte.

Elektriske biler (EV), hybrid biler (HEV) og Plug-
in hybrid biler (PHEV)

Alle komponenter i det elektriske system og motor/driv-
linje er dækket under bilens basisgaranti.

Undtagelser

Nedenstående komponenter er dækket i andre perioder 
end basisdækningen. 

•  Batteri

  Det originale 12/48 volt batteri, herunder 12/48V hjælpebatteri 
for EV/HEV/PHEV er fuldt dækket i de første 24 måneder
fra datoen for første ibrugtagning uanset kilometerstand.

•  Kølemiddel til airconditionsystem

  Kølemidlet til airconditionsystemet er dækket i de 
første 24 måneder fra datoen for første ibrugtagning 
uanset kilometerstand. Efter 24 måneder dækkes 
udgifter til kølemiddel kun, når der påfyldes kølemiddel 
som led i en reparation under garantien.

•  Sliddele/vedligeholdelsesdele: Sliddele/vedlige-
holdelsesdele er omfattet af 24 måneders garanti mod 
produktions- og materialefejl. Se side 8.

•  Fabriksmonteret radio

  Fabriksmonteret radio, navigation, av-udstyr og in-
car entertainment er omfattet af 36 måneders 
garanti, dog maksimalt 100.000 km, hvad der måtte 
indtræffe først. Foruden førnævnte radio/AVN 
komponenter er også følgende radio/AVN komponenter 
alene omfattet af 36 måneder/100.000 km garanti: 
Højtalere, mikrofoner, antenner, antenneforstærkere, 
rat-kontakter, forstærkere, bakkamera og USB/AUX/
iPod stik.

•  Glas, ruder og vinduer

  Er alene omfattet af 24 måneders garanti, som dækker 
fabrikations-, materiale- og installationsfejl. Garantien 
dækker ikke revner, sprængningsskader, ridser, stenslag 
osv.

• Totalskade

  Alle Kia’s garantier bortfalder som følge af totalskade 
defineret jf. gældende lovgivning. Genopbyggede biler 
efter totalskade kan ikke være omfattet af nogle Kia 
Motors garantier.
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Garantidækning

•  Lithium-Ion Polymer (EV-batteri)kapacitets-
garanti

  Kapaciteten af Lithium-Ion Polymer Batteriet (EV-
batteriet) er dækket i 84 måneder eller 150.000 km 
fra ibrugtagningsdatoen, alt efter hvad der måtte 
indtræffe først. Garantien gælder såfremt kapaciteten 
på batteriet falder under 65% af batteriets oprindelige 
kapacitet, vil batteriet blive repareret eller udskiftet 
således, at kapaciteten efter reparation/udskiftning 
er i mellem 65% og 100% af det oprindelige batteris 
kapacitet.

Kapacitetsgaranti for højspændingsbatteriet i 
hybridbiler (HEV/PHEV)

Kapacitetsgarantiens dækning er baseret på oplysninger 
fra et indbygget diagnosticeringssystem (DTC – Diagnostic 
Trouble Code) i bilen. Det vil sige, at bilen automatisk 
selv informerer føreren af bilen omkring fejl i batteriet, 
som betyder en nedsat kapacitet på batteriet. Alene 
en kapacitetsnedsættelse, som betyder, at bilens eget 
hybridsystem finder denne uden for specifikationerne, vil 
være et reklamationsberettiget forhold.

Kapacitetsdækningen for HEV-/PHEV-batteriet er 
endvidere underlagt de undtagelser, som fremgår af 
afsnittet "Hvad er ikke dækket?" i servicehæftet.
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Begrænset ansvar
B

egræ
nset ansvar

Kia’s ansvar under denne garanti er begrænset til reparation 

eller udskiftning af originaldele med produktions eller 

materialefejl foretaget af en autoriseret Kia-forhandler og 

inkluderer ikke udgifter til eller i forbindelse med transport 

til en sådan forhandler eller kompensation for tabt brug af 

Kia-bilen og erstatningsbil, mens den er på værksted.

Reparationer udført/dele udskiftet i garanti-
perioden
Udskiftning af dele eller udførelse af en reparation under 

garantien medfører ikke en forøgelse af bilens nyvogns-

garanti. Kia’s garanti på de udskiftede dele og/eller 

reparation udløber samme dato, som nyvognsgarantien på 

bilen. Denne bestemmelse udelukker ikke eventuel dækning 

efter Dansk Købelovs regler. Der kan således være fortsat 

reklamationsret på dele/reparation fra reparationsdatoen 

at regne.

Skader på grund af manglende vedligeholdelse 
eller brug af forkert brændstof, olie eller smøre-
middel
•  Manglende korrekt vedligeholdelse som beskrevet i 

instruktionsbogen.

•  Ukorrekt vedligeholdelse eller brug af en anden 

type brændstof, olie eller smøremiddel end dem, 

instruktionsbogen foreskriver. 

Normal slitage
• Normal slitage eller forringelse, f.eks. misfarvning, 

 affarvning, deformation, slid af sædebetræk etc. 

• Overfladekorrosion på andre chassisdele end Kia-bilens 

 karosseriplader. 

 • Mindre olie- og vandudsivning. Herved forståsudsivninger 

 som ikke er at betegne som olie- og vandspild, og som derfor 

 er uden betydning for køretøjets værdi og fortsatte anvendelse.

Tandrem
Udskiftningsintervallet for tandremmen opført i bilens 

vedligeholdelsesprogram er alene en vejledning og 

udtrykkeligt ikke en garanti for holdbarhed. Uagtet 

udskiftningsintervallet er længere end basisgarantien, er 

tandremmen alene omfattet af bilens basisgaranti med de 

betingelser og undtagelser som er nævnt under denne.

Normal vedligeholdelse
Normal vedligeholdelsesservice beskrevet som “Vedlige-

holdelseseftersyn” i dette hæfte og “Vedligeholdelse” 

i  instruktionsbogen, f.eks. eftersyn, rengøring og 

polering, småjusteringer, smøring, olie- og væskeskift, 

filterudskiftning, påfyldning af frostvæske og køler-væske, 

afbalancering og sporing af hjul og dækrotation, medmindre 

denne service udføres som et led i reklamations/ 

garantiberettiget reparation, der dækkes af garantien.
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•  Stålfælge er omfattet af 24 måneders reklamationsret 

som omfatter overflade korrosion. Aluminiumsfælge 

er omfattet af 24 måneders garanti som omfatter 

overflade korrosion. Hjulbolte/møtrikker er omfattet af 

24 måneders reklamationsret som omfatter overflade 

korrosion.

  TPMS ventiler er omfattet af 24 måneders garanti.

•  Top-op og efterfyldning af eksempelvis motorolie og 

andre væsker, hvor et mindre forbrug er at forvente.

•  Note: Kontroller motoroliestand hver gang der tankes 

eller for hver 500 km kørsel. Skader og defekter 

som følge af manglede motorolie kontrol er mulig-

vis ikke omfattet af Kia’s garanti.

•  Mindre ol ie- og vandudsivning. Herved forstås 

udsivninger som ikke er at betegne som olie- og 

vandspild, og som derfor er uden betydning for 

køretøjets værdi og fortsatte anvendelse.

•  Defekter som følge af ukorrekt reparation, eller 

følgerne heraf. 

•  Defekter forvoldt ved taxikørsel, flextrafik eller anden 

taxilignende kørsel, sportskørsel og udlejning, eller under 

påvirkning af spiritus, stoffer og medicin.

Garanti på nye biler

Hvad er ikke dækket?
•  Afrensning af sod eller aflejringer i motorens indsugning, 

på ventiler, stempler eller andre af motorens interne 

komponenter er ikke dækket af Kia’s garantier med 

mindre dette sker i forbindelse med anden garanti-

berettiget reparation.

  Rensning af partikelfilter eller katalysator, er ikke dækket 

af Kia’s garantier med mindre dette sker i forbindelse 

med anden garantiberettiget reparation.

•  Hvis udskiftningen af vedligeholdelseselementer (#), der 

er beskrevet i instruktionsbogen, skyldes produktion og 

materielle fejl, løber garantiperioden i 24 måneder efter 

datoen for første ibrugtagning uanset kilometerstand.

(#: tændrør, gløderør, drivremme, bremseklodser og 

-belægninger, bremseskiver, bremsetromler, viskerblade, 

koblingsnav, trykfod, udrykkerleje, elpærer eller andre 

forbrugsprodukter)

•  Slid eller defekter på bremser eller bremsekomponenter, 

som ikke skyldes en fabrikations eller materiale fejl, er 

ikke dækket af Kia‘s garantier. Enhver rensning, smøring, 

justering eller tilpasning af bremsekomponenter, som 

ikke skyldes fabrikations eller materialefejl er ikke 

omfattet af Kia‘s garantier.
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•  Defekter på køretøjer, som er konstruktivt ændret eller 

modificeret (alle uautoriserede ændringer, herunder 

enhver form for tuning og chip-tuning).

•  Justering af hjulindstilling, sporing og afbalancering 

af hjul/dæk som skyldes normal vedligeholdelse og/

eller udefrakommende påvirkninger så som kørsel over 

kantsten, huller i vejen etc.

•  Dug/kondens i for- og baglygter, som følge af kondens-

vand, er et normalt fænomen grundet temperaturs-

vingninger i lygterne og luftfugtigheden i omgivelserne, 

og er således ikke et reklamationsberettiget forhold.

G
aranti på nye biler

Garanti på nye biler

Ændret kilometerstand
•  Alle reparationer på Kia-biler, hvor der er foretaget 

ændringer af kilometertælleren, eller hvor den faktiske 

kilometerstand ikke umiddelbart kan fastslås.

Ekstra udgifter og erstatning
•  Alle økonomiske tab eller andre indirekte, særlige 

erstatninger eller følgeskader. Dette inkluderer uden 

begrænsning kompensation for tabt brug af Kia-

bilen, indkvartering og billeje, rejseomkostninger, tabte 

indtægter og alle andre udgifter og erstatning.

Dæk
•  Bilens dæk er omfattet af dækproducentens garanti. 

Deres lokale autoriserede KIA forhandler vil være 

behjælpelig i tilfælde af reklamation omkring dæk på 

Deres KIA bil.

Produktionsændringer
•  Kia og de autoriserede Kia-forhandlere forbeholder sig 

ret til når som helst at foretage ændringer af biler, der 

er fremstillet og/eller solgt af Kia og autoriserede Kia 

forhandlere uden nogen forpligtelse til at foretage de 

samme eller lignende ændringer på biler, der allerede er 

fremstillet og/eller solgt.
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Deres ansvar

Vedligeholdelse

De er ansvarlig for at bruge og vedligeholde Kia-bilen 

korrekt i henhold til anvisningerne i instruktionsbogen. 

Hvis bilen bruges under ekstreme kørselsforhold, skal De 

overholde de vedligeholdelseskrav for ekstreme kørsels-

forhold, der er beskrevet i instruktionsbogen.

Dokumentation for vedligeholdelse

De skal gemme dokumentationen for al vedligeholdelse, da 

det i visse tilfælde kan blive nødvendigt at dokumentere, at 

den påkrævede vedligeholdelse er udført. “Dokumentation 

for vedligeholdelseseftersyn” skal udfyldes, når der er 

foretaget vedligeholdelse i henhold til serviceprogrammet.

Opbevar samtlige kvitteringer, og stil disse til rådighed, 

hvis der opstår tvivl om vedligeholdelse.

Kia’s garanti er betinget af korrekt og rettidig vedlige-

holdelse iht. fabrikantens retningslinjer og forskrifter. 

Såfremt korrekt og rettidig vedligeholdelse iht. fabrikant-

ens retningslinjer og forskrifter undlades, er mangelfuld 

eller ikke kan dokumenteres, bortfalder Kia’s garanti. Se 

mere information omkring dokumentation på side 18 i 

dette hæfte samt i bilens instruktionsbog.

Afvigelse fra serviceintervallet

Det er alene ejeren af bilen, som har ansvaret for, at bilen

bliver serviceret rettidigt og med de korrekte intervaller. 

Overskridelsen af serviceintervallet er ikke tilladt, og kan 

have negativ indflydelse på garanti og reklamationsretten. 

Kia’s garanti er betinget af korrekt og rettidig vedlige-

holdelse iht. fabrikantens serviceplan. Det vil sige, at skal 

Deres KIA bil eksempelvis serviceres for hver 15.000 km., 

eller 12 måneder, så skal bilen have udført serviceeftersyn 

iht. vedligeholdelsesprogrammet i bilens instruktionsbog 

senest når bilen har kørt 15.000 km. eller er 12 måneder 

gammel, hvad der måtte indtræffe først. Vent ikke med, 

at få bilen serviceret til den har rundet 15.000 km. eller 

12 måneder, da dette er en såkaldt overkørsel. Dette 

kan påvirke garantien af bilen negativt, da den i så fald 

ikke er rettidig vedligeholdt. Sørg altid for, at arrangere 

serviceeftersyn i god tid således, at eventuel ventetid på 

Deres foretrukne værksted ikke betyder, at bilen ikke bliver 

rettidig vedligeholdt. I tilfælde af, at De overvejer, at tage 

bilen på ferie og De kan regne ud, at bilen under ferien vil 

køre over serviceintervallet, så skal bilen enten serviceres 

før ferieturen påbegyndes, eller under ferien, eksempelvis 

i udlandet. De kan ikke vente med servicering af bilen til De 

kommer hjem fra ferie, da bilen således vil have overkørt 

serviceintervallet og ikke er blevet rettidig vedligeholdt.D
er
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D
eres ansvar

Sådan forholder De Dem i tilfælde af en  
reklamation

Kia-bilen skal indleveres til en autoriseret Kia-forhandler 

inden for normal åbningstid sammen med bilens service 

hæfte og eventuel anden dokumentation for korrekt 

og rettidig vedligeholdelse. Det er alene autoriserede 

KIA forhandlere, som kan foretage garantiberettigede 

reparationer. Andre værksteder end autoriserede KIA 

værksteder kan på ingen måde udføre garantiberettigede 

reparationer på vejne af KIA Motors og der kan ikke 

påregnes kompensation for sådanne reparationer, hvis de 

er igangsat uden tilladelse fra KIA Import Danmark A/S 

forud for påbegyndelse af reparationen. 

Alle autoriserede Kia-forhandlere kan udføre garanti-

reparationer under garantien, men det anbefales, at De 

indleverer bilen til den forhandler, hvor den er købt, da 

denne forhandler kender Dem og bilen bedst. 

Hvis De har spørgsmål eller har brug for hjælp vedrørende 

garantien, kan De læse afsnittet “Vejledning til kunden”.

Garantien dækker defekter, som opstår på køretøjet 

overalt i Europa, defineret som EU og EØS lande.

Ved kørsel i udlandet skal bilens servicehæfte medbringes 

som dokumentation for korrekt vedligeholdelse og som 

dokumentation for, at bilen er under KIA‘s fabriksgaranti. 

I  det t i lfælde at en eventuel reparation ikke kan 

anerkendes af et udenlandsk autoriseret KIA værksted, 

skal der før påbegyndelse af reparationen for regning, 

indhentes tilladelse hertil ved henvendelse til KIA Import 

Danmark A/S.

Garantien omfatter kun defekter, der er konstateret og 

anmeldt til en autoriseret KIA forhandler inden udløbet af 

garantiperioden. Defekter skal snarest efter defektens 

konstatering anmeldes til en autoriseret KIA forhandler.

KIA Import Danmark A/S forbeholder sig ret til besigtigelse 

af køretøjet og/eller de beskadigede dele og komponenter, 

før  reparat ion  påbegyndes .  Udsk i ftede de le  og 

komponenter tilhører KIA Import Danmark A/S.

Begrænset ansvar

Kia ’s  ansvar under denne garant i  er  begrænset 

til reparation eller udskiftning af originaldele med 

produktionsmæssige eller materiale fejl foretaget af en 

autoriseret Kia-forhandler og inkluderer ikke udgifter til 

eller i forbindelse med transport til en sådan forhandler 

eller kompensation for tabt brug af Kia-bilen, mens den er 

på værksted.
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Gennemtæringsgaranti

Kia garanterer, at karosseripladerne på Deres nye 

Kia bil, er fri for produktions- og materialefejl, der 

resulterer i indefra kommende gennemtæring (huller 

gennem karosseripladerne) på grund af korrosion 

underlagt følgende vilkår og betingelser. En autoriseret 

Kia-forhandler vil enten reparere eller udskifte en 

karosseriplade, der er gennemtæret på grund af korrosion, 

som skyldes produktions eller materialefejl, ved normal 

brug uden omkostninger for Dem.

Kia’s gennemtæringsgaranti er betinget af udførelse af 

karosseriinspektion iht. fabrikantens forskrifter. Kia’s 

gennemtæringsgaranti bortfalder i tilfælde af manglende, 

forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.

Gennemtæringsgarantien dækker alene indefra kommende 

gennemtæring på karosseriplader og vognbund. Under-

vognskomponenter, hjulophæng, bundkar, udstødning, 

alle påskruede komponenter af enhver art, overfladerust 

på karosseri, overflade rust på hjulbolte/møtrikker, 

rust og gennemtæring som følge af udefrakommende 

påvirkninger og påvirkninger af påskruede komponenter 

er udtrykkeligt undtaget for KIA‘s gennemtæringsgaranti. 

Stål og aluminiumsfælge er ikke omfattet af KIA‘s 

gennemtæringsgaranti.

Garantiperiode

Deres nye Kia-bil er dækket af Gennemtæringsgarantien 

i henhold til angivelserne af garantiperioden i bilens 

servicehæfte. I garantiperioden kan denne garanti 

overføres til efterfølgende ejere.
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Hvad er ikke dækket?

•  Gennemtæring på grund af korrosion, der skyldes 

skadelige stoffer fra industrien, ulykker, skader, forkert 

brug, ændringer af bilen eller kørsel med skadeligt eller 

korroderende gods i Kia-bilen eller på vareladet.

•  Gennemtæring på grund af korrosion, der ikke skyldes 

produktion eller materiale fejl ,  men manglende 

vedligeholdelse af Kia-bilen i henhold til de procedurer, 

der er beskrevet i afsnittet “Deres ansvar” i bilens 

servicehæfte og i den instruktionsbog, der blev leveret 

med Deres Kia-bil.

•  Gennemtæring på grund af korrosion på en del af 

Kia-bilen, der ikke er en karosseriplade. “Karosseri-

plader” omfatter i denne forbindelse f.eks. ikke 

udstødningssystemets komponenter, forbro, bagbro, 

bærearme, brændstoftank, bundkar, bremserør, 

brændstofrør, aluminiums/-stål fælge og andre 

påskruede eller påboltede komponenter. 

•  Gennemtæring på grund af defekter eller funktionssvigt, 

der skyldes brug af brugte reservedele eller nye 

reservedele, der ikke er solgt eller godkendt af Kia, samt 

de efterfølgende skader på tilknyttede systemer.

•  Defekter som følge af ukorrekt reparation, eller 

følgerne heraf.

•  Gennemtæring på grund af korrosion, der skyldes forkert 

brug, misbrug eller utilstrækkelig vedligeholdelse, f.eks. 

manglende årligt karosseriinspektion. 

• Korrosion på Kia-bilen, der ikke medfører gennemtæring.

•  Kia’s gennemtæringsgaranti dækker udtrykkeligt ikke 

overfladekorrosion af nogen art.
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Gennemtæringsgaranti

•  Ansvaret for udbedring af eventuelle fejl og defekter, 

som er anmærket ved den årlige karosseriinspektion 

påhviler alene ejeren af bilen. Såfremt udbedring af 

fejl og defekter undlades, kan dette have negativ 

indflydelse på gennemtærings- og lakgarantien. Den 

årlige karosseriinspektion skal foretages senest på 

datoen for bilens første registrering/ibrugtagning. 

Karosseriinspektion kan med fordel udføres samtidig 

med et ordinært serviceeftersyn tidligere end datoen 

for første indregistrering/ibrugtagning. Efterfølgende 

karosseriinspektion må i dette tilfælde ikke overskride 

12 måneder fra seneste karosseriinspektion. Kia’s 

lak- og gennemtæringsgaranti bortfalder såfremt 

karosseriinspektion undlades.

For biler med 24 måneders/30.000 km serviceinterval skal 

karosseriinspektion udføres i forbindelse med ordinær 

vedligeholdelse hvilket vil sige for hver 24 måneder eller 

30.000 km, hvad der måtte indtræffe først.

Sådan forholder De Dem i tilfælde af  
reklamation

Kia-bilen skal indleveres til en autoriseret Kia-forhandler 

inden for normal åbningstid sammen med dette hæfte. 

Garantien omfatter kun defekter, der er konstateret og 

anmeldt til en autoriseret KIA forhandler inden udløbet af 

garantiperioden. Defekter skal snarest efter defektens 

konstatering anmeldes til en autoriseret KIA forhandler.

KIA Import Danmark A/S forbeholder sig ret til besigtigelse 

af køretøjet og/eller de beskadigede dele og komponenter, 

før  reparat ion  påbegyndes .  Udsk i ftede de le  og 

komponenter tilhører KIA Import Danmark A/S.

Begrænset ansvar

Kia’s ansvar under denne garanti er begrænset til 

reparation el ler udskiftning af original  dele med 

produktionsmæssige eller materiale fejl foretaget af en 

autoriseret Kia-forhandler og inkluderer ikke udgifter til 

eller i forbindelse med transport til en sådan forhandler 

el ler kompensation for tabt brug af Kia-bilen, og 

erstatningsbil mens den er på værksted.
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Lakgaranti

Lakgarantien dækker fejl på lakken af karosseridele samt 

evt. lakerede kofangere, som følge af produktions eller 

materialefejl. Defekter som følge af udefrakommende 

påvirkninger, ridser, stenslag, buler, sand og vandsprøjt, 

fugleekskrementer, nedfald fra busk og træer, industri-

nedfald, flyverust, rust og korrosion på fælge, rust på 

hjulbolte/møtrikker samt rust på påskruede komponenter 

af enhver art, herunder hængsler, beslag, bolte, møtrikker 

og skruer, er udtrykkeligt undtaget for KIA’s lakgaranti.

Deres ansvar

Efterse karosseripladerne på Deres Kia-bil med jævne 

mellemrum. Hvis De konstaterer stenslag eller ridser i 

lakken eller beskyttelseslaget, skal skaderne udbedres 

med det samme. 

Under visse kørselsforhold skal De desuden tage særlige 

forholdsregler for at beskytte Kia-bilen mod korrosion. 

•  Hvis De kører på saltede veje eller i nærheden af havet, 

skal De skylle undervognen med rent vand efter behov, 

dog mindst en gang om måneden.

•  Drænhullerne i underkanten af karosseriet må ikke 

tilstoppes.

•  Hvis Kia-bilen bliver beskadiget i en trafikulykke eller 

kommer ud for andre skader på lakken, skal den 

repareres snarest muligt.

•  Hvis De kører med korroderende materialer, f.eks. 

kemikalier, gødning eller vejsalt, skal De sørge for, at 

produkterne er emballeret og forseglet forsvarligt.

•  Hvis De ofte kører på grusveje eller kører på veje hvor 

sand og grus benyttes til bekæmpelse af glatføre, skal 

De montere stænklapper bag samtlige hjul.

•  Årl ige karosseri inspektioner skal udføres af et 

autoriseret Kia-værksted. Denne inspektion er uden 

beregning for ejeren af køretøjet. Eventuelle skader, 

som påkræver reparation, er for ejers regning.

D
eres ansvar



16

R
es

er
ve

de
le

 o
g 

ti
lb

eh
ør

Reservedele og tilbehør

Reklamationsret på reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør er dækket af reklamationsret iht. 

normal dansk lovgivning på tidspunktet for købet af den 

pågældende reservedel/tilbehør. Denne reklamationsret 

dækker originale reservedele, der monteres eller sælges 

af en autoriseret Kia-forhandler. En autoriseret Kia-

forhandler vil enten reparere eller udskifte reservedele 

for at rette al le problemer, der dækkes af denne 

reklamationsret. Hvis reservedelene er monteret af 

en autoriseret Kia-forhandler, bliver de repareret eller 

udskiftet, uden at De skal betale for reservedele eller 

arbejdsløn.

Originale reservedele

Reservedele, der er udskiftet af en autoriseret Kia-

forhandler, i forbindelse med en reklamationsberetiget 

reparation under garantien, er dækket i den periode/det 

antal kilometer, der resterer af den begrænsede garanti, 

som reservedelene blev udskiftet under, dog minimum 24 

måneder. 

Originale Kia reservedele, der sælges og monteres af en 

autoriseret Kia-forhandler, er dækket i 24 måneder fra 

købsdatoen uanset kilometerstand. 

  Reservedele, der sælges, men ikke monteres, af en 

autoriseret Kia-forhandler, er dækket i 24 måneder fra 

købsdatoen uanset kilometerstand, hvorimod monterings-

arbejdet er kundens eget ansvar.

Tilbehør

For originalt Kia-tilbehør eller tilbehør godkendt af Kia og 

som er monteret af autoriseret Kia-værksted i forbindelse 

med første registrering/ibrugtagning af bilen gælder 36 

måneders garanti. Denne garanti er eventuelt begrænset i 

relation til kørte kilometer iht. bilens basisgaranti.

Forhør Deres autoriserede Kia-forhandler om garantien på 

netop dét udstyr/tilbehør De måtte ønske.
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Hvad er ikke dækket?

•  Skader eller korrosion, der skyldes faktorer som 

ulykker, forsømmelighed, forkerte reparationer eller 

justeringer, forkert brug, ændringer eller sammenstød.

•  Skader eller overfladekorrosion, der skyldes omgivel-

serne, f.eks. syreregn, skadelige stoffer fra luften 

(kemikalier, harpiks), grus, vejsalt, ujævne vejbe-

lægninger, hagl, kraftig vind, lyn, oversvømmelser og 

lignende. 

•  Normal slitage eller forringelse, f.eks. misfarvning, 

affarvning, deformation etc.

•  Reservedele, der monteres på Kia-biler, hvor der er 

foretaget ændringer af speedometeret, eller hvor den 

faktiske kilometerstand ikke umiddelbart kan fastslås.

•  Reservedele, der anvendes til andre formål end de 

tiltænkte.

•  Reservedele, der er monteret forkert af andre end en 

autoriseret Kia-forhandler eller Kia.

• Reservedele uden købsbevis eller dato for udskiftning.

•  Reservedele, som en autoriseret Kia-forhandler ikke må 

sælge eller montere i Deres Kia-bil.

Sådan forholder De Dem i tilfælde af  
reklamation

Kia-bilen skal indleveres til en autoriseret Kia-forhandler 

inden for normal åbningstid sammen med dette hæfte 

samt købsbevis eller dato for udskiftning.

Begrænset ansvar

Kia’s ansvar under denne reklamationsret er begrænset 

til reparation, udskiftning eller udbedring af defekte 

reservedele, som følge af produktions- eller materialefejl, 

foretaget af en autoriseret Kia-forhandler og inkluderer 

ikke udgifter til eller i forbindelse med transport til en 

sådan forhandler eller kompensation for tabt brug af Kia-

bilen, mens den er på værksted.
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Dokumentation for vedligeholdelseseftersyn

Attesterne for vedl igeholdelseseftersyn i  b i lens 

servicehæfte har plads til stempel og underskrift fra 

det autoriserede Kia værksted, som udfører eftersynet. 

Kia anbefaler brugen af et autoriseret Kia-værksted til 

udførelsen af vedligeholdelseseftersynene, men dette er 

ikke et krav for opretholdelsen af Kia’s garanti.

En underskrevet attest fra et autoriseret Kia-værksted 

er bevis på, at der er foretaget vedligeholdelseseftersyn 

i  henhold ti l  fabrikantens forskrifter, og den bør 

opbevares i handskerummet sammen med kvitteringer, 

reparationsordrer og fakturaer.

Bliver vedligeholdelseseftersynet foretaget af et ikke 

autoriseret Kia-værksted eller et udenlandsk autoriseret 

KIA værksted, skal De foruden den underskrevne attest 

også, på forlangende, kunne forevise specificeret 

faktura for vedligeholdelseseftersynet indeholdende 

specifikationer på de udskiftede reservedele i forbindelse 

med eftersynet  samt omfanget  af  eftersynet . 

Kvitteringer, reparationsordrer og fakturaer bør opbevares 

sammen med mekaniker underskrevet tjek-skema i dette 

hæfte i bilens handskerum.

Al dokumentation skal videregives til alle efterfølgende 

ejere af Kia-bilen. Reklamationer er ikke dækket af 

garantien, hvis reparationerne skyldes manglende, forkert 

eller mangelfuld vedligeholdelse.

Kia’s garanti er betinget af korrekt og dokumenterbar 

vedligeholdelse.

De kan finde yderligere oplysninger om vedligeholdelses-

intervaller i bilens instruktionsbog.

Det er ikke tilladt, at overskride serviceintervallet. 

Overskridelse af serviceintervallet, både vedr. kilometer 

og tidspunkt, kan have negativ indflydelse på garanti- 

og reklamationsretten og kan medføre bortfald af Kia’s 

garantier.
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Dokumentation for karroseriinspektioner

Dokumentation for karosseriinspektion

Attesterne for karosseriinspektion i bilens servicehæfte 

har plads til stempel og underskrift fra det autoriserede 

Kia værksted, som udfører karosseriinspektion. En 

underskrevet attest er bevis på, at der er foretaget 

karosseriinspektion, og bør opbevares i handskerummet 

sammen med kvitteringer, reparationsordrer og fakturaer. 

Al dokumentation skal videregives til alle efterfølgende 

ejere af Kia-bilen.

Reklamationer som skyldes manglende eller forkert 

vedligeholdelse, er ikke dækket af garantien. Kia’s 

begrænsede lak- og gennemtæringsgaranti dækker ikke, 

medmindre inspektionen foretages af et autoriseret Kia-

værksted, og inspektionen foretages hvert år senest på 

datoen for første ibrugtagning.

Årlig karosseriinspektion skal udføres af et autoriseret 

Kia-værksted. Denne inspektion er uden beregning for 

ejeren af køretøjet. Eventuelle skader, som påkræver 

reparation, er for ejers regning.

Intervaller for karosseriinspektion

Den årl ige karosseri inspektion skal foretages på 

datoen for bilens første registrering/ibrugtagning. 

Karosseriinspektion kan med fordel udføres samtidig 

med et ordinært serviceeftersyn tidligere end års-datoen 

for første indregistrering/ibrugtagning. Efterfølgende 

karosseriinspektion må i dette tilfælde ikke overskride 12 

måneder fra seneste karosseriinspektion.

For biler med 24 måneders/30.000 km serviceinterval skal 

karosseriinspektionen udføres i forbindelse med ordinær 

vedligeholdelse hvilket vil sige for hver 24 måneder eller 

30.000 km, hvad der måtte indtræffe først.
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Vejledning til kunden

Garantiens gyldighed

Denne garanti gælder for Kia-biler, der er købt hos en 

autoriseret Kia-forhandler og indregistreres og bruges 

normalt i Deres land. I garantiperioden kan denne 

garanti overføres til efterfølgende ejere, hvis De sender 

en meddelelse om adresse- eller ejerskifte til Deres 

autoriserede Kia-forhandler.

K ia ’s  garant i  er  bet inget af  vedl igeholdelse iht . 

fabrikantens forskrifter. Kia’s garanti bortfalder i tilfælde 

af manglende, forkert eller mangelfuld vedligeholdelse.

Produktionsændringer

Kia forbeholder sig ret til når som helst at foretage 

ændringer af biler, der er fremstillet og/eller solgt af Kia 

og autoriserede Kia-forhandlere uden nogen forpligtelse 

til at foretage de samme eller lignende ændringer på biler, 

der allerede er fremstillet og/eller solgt.

Hvis De har brug for at tale med Kia

Vi ønsker, at De skal være tilfreds. Vi er her for at hjælpe 

Dem. Alle autoriserede Kia-forhandlere har den fornødne 

viden og det rigtige værktøj til at holde Deres Kia i topform. 

Hvis De har spørgsmål eller forslag til forbedringer af den 

service, der udføres på Deres Kia-bil, eller den service, De 

får af medarbejderne hos den autoriserede Kia-forhandler, 

kan De gøre følgende:

TRIN 1 :  Kontakt  den autor iserede Kia-
forhandler

Diskuter sagen med en autoriseret Kia-forhandler. Dette 

er den hurtigste og bedste måde at løse eventuelle 

problemer på. Hvis servicechefen eller værkstedschefen 

ikke kan løse Deres problem, kan De kontakte den 

administrerende direktør eller ejeren af forhandleren.

TRIN 2: Kontakt Kia-importøren

Hvis Deres autoriserede Kia-forhandler ikke kan finde 

en løsning, kan De kontakte Kia-importøren på denne 

adresse:

Kia Import Danmark A/S
Serviceafdelingen
Hauløkkevej 4
7000 Fredericia


