
Více informací o zárukách

Základní záruční doba výrobce vozidla je 5 let bez omezení ujetých km na modely i10, 
i20, ix20, i30, i30 kombi, i30 3D, i40 sedan, i40 kombi, ix35, Santa Fe, Genesis Coupe, 
Veloster a ix55. Program komplexní záruky se vztahuje na všechny modely kromě H-1 Van 
a H-1 Tour.

Kupující má právo na bezplatné odstranění závady, která má jednoznačně výrobní charakter 
a k závadě došlo při normálním běžném provozu.

Podmínkou uznání záruky je provedení předepsaných periodických prohlídek a jejich 
potvrzení v garanční knížce. Prohlídky hradí majitel vozidla.

Po uplynutí zákonné záruky jsou vyloučeny Vaše nároky vyplývající z §623, odst. 1 
Občanského zákoníku, resp. po uplynutí doby odpovídající zákonné záruce podle Občanského
zákoníku zaniká právo požadovat odstranění vad dodáním náhradního vozidla (výměna) 
a právo od smlouvy odstoupit.

 

1. Záruční doba na díly karoserie je rozšířena na 12 let od data koupě vozidla bez 
omezení počtu ujetých kilometrů, za podmínek, které jsou uvedeny v kapitole garanční
knížky Hyundai.

2. Záruční doba na lak je 5 let od data koupě vozidla a vztahuje se pouze na tyto výrobní 
závady:

• odlupování nebo odpadávání laku

• chybné provedení svaru s následnou korozí

• bodová koroze

• tvoření puchýřků

• prorezavění

• změna barevného odstínu části karoserie

 

Na ostatní výrobní závady laku než výše uvedené je poskytována záruka 2 roky od data koupě
vozidla bez omezení počtu ujetých kilometrů.

Záruční doba na baterii je 2 roky od data koupě vozidla

Záruka výrobce vozidla se nevztahuje na:

1. závady způsobené tím, že nebyly provedeny předepsané prohlídky a servis, uvedené 
v návodu k obsluze nebo v garanční knížce



2. závady způsobené překročením intervalu předepsaných prohlídek

3. všechny závady způsobené nepřiměřeným používáním, nedostatečnou údržbou, 
nedbalým zacházením, dopravní nehodou, krádeží nebo požárem

4. všechny poruchy nebo poškození způsobené použitím dílů jiných než originálních, tj. 
zn. Hyundai, jiných olejů, mazadel, paliv a náplní, než jsou  uvedena v návodu 
k obsluze

5. úpravy na vozidle provedené bez schválení výrobce nebo dovozce a na závady 
z těchto úprav

6. zařízení nebo příslušenství montované na vozidle někým jiným než výrobcem 
(centrální zamykání, alarm, …)

7. každé vozidlo, u kterého byl neoprávněně změněn stav ujetých kilometrů

8. základní záruční doba se nevztahuje na rychleji opotřebovatelné díly, které při jeho 
provozu podléhají rychlejšímu opotřebení - pouze 2 roky bez omezení kilometrů

 

... a jiné viz garanční knížka Hyundai


