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MARKA MODEL NUMER
NADWOZIA

Niniejszym pismem potwierdzam, że w/w pojazd jest objęty gwarancją.

Gwarancja udzielana jest przez JD Kulej na okres 6 miesięcy od daty sprzedaży pojazdu lub do osiągnięcia przebiegu 
20.000 km po zakupie pojazdu.

Gwarancja obejmuje prawo do naprawy pojazdu przez Gwaranta lub wskazany przez niego podmiot w przypadku gdy 
nastąpi awaria skutkująca, tym że część pojazdu nie nadaje się lub przestała się nadawać do celu, do którego została 
przewidziana w pojeździe.

SILNIK

Blok cylindrów, skrzynia korbowa, głowica cylindrów, uszczelka głowicy cylindrów, obudowa silnika z tłokiem 
obrotowym oraz wszystkie części wewnętrzne związane z układem smarowania (z wyłączeniem uszczelek), 
obudowa filtra oleju, koło zamachowe/tarcza napędowa z kołem koronowym, pasek rozrządu/łańcuch 
z napinaczem, chłodnica oleju, miska olejowa, przełącznik ciśnienia oleju, pompa płynu chłodzącego silnika. 

Warunkiem naprawy silnika jest terminowa wymiana paska rozrządu/łańcucha rozrządu z napinaczem 
(napinaczami) oraz części pomocniczych.

MANUALNE I AUTOMATYCZNE SKRZYNIE BIEGÓW

Obudowa skrzyni biegów ze wszystkimi częściami wewnętrznymi (z wyłączeniem uszczelek), przekładnia 
hydrokinetyczna, układ sterujący automatycznej skrzyni biegów, układ sterujący manualnej, 
zautomatyzowanej skrzyni biegów.

NAPĘD OSI

Osłona przekładni głównej ze wszystkimi częściami wewnętrznymi (z wyłączeniem uszczelek) dla napędu 
przedniego, tylnego i na cztery koła. Przekładnia główna/wały napędowe: wały napędowe, przekładnia 
główna i przeguby napędowe (z wyłączeniem osłon), mechaniczne/elektroniczne systemy kontroli trakcji 
(TCS) wraz z częściami: czujniki prędkości silnika, układ sterujący, moduł hydrauliczny, akumulator ciśnienia 
i pompa ładunkowa, elektroniczna blokada mechanizmu różnicowego (EDL) wraz z częściami: czujniki 
prędkości silnika, układ sterujący, moduł hydrauliczny i blok zaworów EDL.
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UKŁAD KIEROWNICZY

Mechaniczna lub hydrauliczna przekładnia kierownicza ze wszystkimi częściami wewnętrznymi 
(z wyłączeniem uszczelek) i układem sterowania, pompa hydrauliczna ze wszystkimi częściami wewnętrznymi 
(z wyłączeniem uszczelek), elementy elektroniczne układu kierowniczego, silnik elektronicznego 
wspomagania układu kierowniczego.

HAMULCE

Pompa hamulcowa, wspomaganie układu hamulcowego i mechanizm hydropneumatyczny, regulator siły 
hamowania, układ sterujący hamulcem postojowym , hamulec / hamulec ręczny i system przeciwdziałający 
blokowaniu kół (ABS) wraz z częściami: kamera, czujniki, układ sterujący, moduł hydrauliczny z czujnikiem 
prędkości, cylindry hamulcowe w bębnie hamulcowym, ogranicznik siły hamowania, pompa próżniowa.

UKŁAD PALIWOWY

Pompa paliwowa, pompa wtryskowa, pompa wysokociśnieniowa, turbosprężarka, sprężarka (doładowanie 
silnika), wiązki elektryczne/elementy elektroniczne modułu sterowania, chłodnica powietrza 
doładowującego.

UKŁAD ELEKTRYCZNY

Alternator ze sterownikiem, elektroniczny układ zapłonowy z przewodami zapłonowymi, rozrusznik, 
komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń 
spowodowanych korozją i utlenianiem.

UKŁAD KLIMATYZACJI

Sprężarka, kondensator, wentylator, parownik.
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ELEKTRONIKA UŻYTKOWA

Silnik wycieraczek przedniej i tylnej szyby, silnik dmuchawy nagrzewnicy, silnik dodatkowego wentylatora, 
sygnał dźwiękowy, układy sterujące (z wyłączeniem układów sterujących dla nawigacji i instalacji 
multimedialnych, wyświetlacza projekcyjnego HUD, sterowania zawieszeniem podwozia, systemów 
oświetlenia, czujników parkowania PDC, (zaawansowanego) systemu wspomagania kierowcy i pomocniczej 
nagrzewnicy/dodatkowego układu ogrzewania), przekaźniki, przełączniki, (za wyjątkiem przełączników dla 
nawigacji i instalacji multimedialnych), silnik podnośników szyb, silnik okna dachowego, element grzewczy 
tylnejtylnej szyby (z wyłączeniem pęknięć i przetarć); zamek centralny wraz z częściami: przełączniki, 
elektrozawór, silniki zamków (bez wspomagania zamykania i napędu klapy tylnej), zamki drzwi.

UKŁAD CHŁODZENIA

Chłodnica, termostat, wymiennik ciepła, sprzęgło wentylatora, chłodnica spalin, chłodnica automatycznej 
skrzyni biegów, wentylator wiskotyczny /termiczny (bez tarczy wentylatora), przełącznik termiczny.

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

Układ sterujący poduszkami powietrznymi i napinaczem pasów, pierścień nastawczy, czujnik zajęcia fotela, 
mata czujnikowa, czujnik zderzeniowy, czujnik przyspieszenia poprzecznego i czujnik przyspieszenia 
wzdłużnego, układ sterujący i czujniki układu stabilizacji toru jazdy (ESC).

UKŁAD ODPROWADZANIA SPALIN

Sonda lambda, przednia rura wydechowa i elementy mocujące w odniesieniu do regeneracji sondy lambda. 
Elementy systemu oczyszczania gazów wydechowych: nadajnik NOx, układ sterowania nadajnikiem NOx, 
nadajnik temperatury gazów wydechowych, nadajnik temperatury do czynnika redukcyjnego, moduł 
podawania roztworu mocznika AdBlue, wtryskiwacz czynnika redukcyjnego, układ sterowania 
podgrzewaczem czynnika redukcyjnego, podgrzewacz zbiornika czynnika redukcyjnego, nadajnik zbiornika 
czynnika redukcyjnego, podgrzewacz linii czynnika redukcyjnego, układ sterowania systemem pomiaru 
czynnika redukcyjnego, układ sterowania klapą ujścia spalin. Zakres gwarancji nie obejmuje uszkodzeń 
spspowodowanych korozją i utlenianiem.
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NAPĘD ELEKTRYCZNY I HYBRYDOWY 

Silnik trakcyjny napędu elektrycznego, układ sterowania silnikiem elektrycznym, elektronika zasilania i 
sterowania napędem elektrycznym, układ sterowania regulacji i monitorowania akumulatora 
wysokonapięciowego, przetwornik napięciowy, wirnik impulsowy, czujnik położenia wirnika, nadajnik 
temperatury silnika trakcyjnego, wentylator silnika akumulatora wysokonapięciowego.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

 przedmuchuów, wycieków oleju i wody, hałasu wytwarzanego przez wiatr, odgłosów skrzypienia i 
terkotania,

 uszczelek/uszczelnienia, kołnierzy uszczelniających, pierścieni uszczelniających wału, części gumowych, 
rur i przewodów giętkich, wkrętów, śrub, nakrętek, podkładek i inne materiałów montażowych, chyba że ich 
wymiana jest wymagana ze względów technicznych i pozostaje w bezpośrednim związku przyczynowo 
skutkowym z awarią objętą gwarancją,

 wyważania i regulacji geometrii ustawienia kół,

  powłoki lakierniczej i ognisk korozji,

 testowania, programowania, prace pomiarowych i regulacyjnych, chyba że pozostają one w bezpośrednim 
związku przyczynowo - skutkowym z naprawą zgodnie z niniejszymi warunkami,

  awarii, która nastąpiła przed datą wejścia w życie gwarancji, lub awaria następującej po dacie zakończenia 
okresu gwarancji,

 kosztów pośrednich (koszty transportu, holowania, opłaty parkingowe, opłaty za przechowanie, wynajem 
samochodu zastępczego, odszkodowania za utracone korzyści, obniżenia wartości pojazdu i innych), 

  uszkodzenia części nieobjętych gwarancją, nawet jeśli są skutkiem uszkodzenia części objętej niniejszą 
gwarancją, 

 pojazdów odbudowanych po wystąpieniu szkody całkowitej,

 pojazdów używancyh, co najmniej czasowo, do komercyjnego transportu pasażerów lub wynajmowane 
komercyjnie po rozpoczęciu okresu gwarancji,

 pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy.
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GWARANCJA JEST WYŁĄCZONA, GDY AWARIA JEST NASTĘPSTWEM

 działania przez czynnik lub wpływ zewnętrzny dowolnego typu, np. (wypadku),

 działania celowego, w złej wierze lub sprzeniewierzenia, 

 działania sił przyrody, uderzenia kamieni, pożaru lub wybuchu,

 działań wojennych dowolnego rodzaju, wojny domowej, zamieszek, strajku, lokautu, konfiskaty lub innej 
interwencji władz,

 działania energii jądrowej,

  niestandardowego wykorzystania lub nadmiernej eksploatacji pojazdu (np. sporty motorowe),

 działania zwierząt,

 zużycia eksploatacyjnego,

 działania umyślnego lub w wyniku rażącego niedbalstwa,

 działania, które skutkuje odpowiedzialnością cywilną innego podmiotu,

 zmian w konstrukcji pojazdu lub montażu części zewnętrznych lub dodatkowych akcesoriów bez zgody 
gwaranta,

  modyfikacji pojazdu,

 eksploatacji poza drogami publicznymi,

 nieprzestrzeganiem instrukcji producenta zawartych w instrukcji użytkowania pojazdu (np. stosowanie 
nieodpowiednich smarów i materiałów eksploatacyjnych),

 niezastosowania się do zaleceń w ramach kampanii przywoławczych producenta pojazdu,

 uszkodzenia karoserii, lakieru, uszkodzenia spowodowane utlenianiem i korozją,

 zanieczyszczenia w układzie paliwowym,

  przepięć, 

 awarii, która jest skutkiem wcześniejszej awarii pojazdu, która  niez została niezwłocznie usunięta,

 nieprawidłowej naprawy,

 braku konserwacji lub serwisowania.
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CZĘŚCI NIEOBJĘTE GWARANCJĄ

 świece zapłonowe i żarowe, chyba, że ich wymiana jest wymagana ze względów technicznych i pozostaje w 
bezpośrednim związku przyczynowo skutkowym ze szkodą ubezpieczeniową,

 materiały eksploatacyjne i pomocnicze, np. oleje, filtry oleju i płyn do chłodnic, chyba że są one wymagane 
w bezpośrednim związku przyczynowo skutkowym z awarią objętą gwarancją,

 tarcza sprzęgła i klocki hamulcowe, bęben hamulcowy, tarcze hamulcowe, felgi, opony,

 skrzynie i instalacje techniczne dla pojazdów użytkowych,

  części niezamontowane fabrycznie, a w szczególności: radia, odtwarzacze CD, zmieniarki CD, anteny, 
urządzenia elektroniczne, system nawigacji, telefon i zestaw głośnomówiący, sprzęt audio-wideo, rzeczy 
ruchome i nieruchome, np. indywidualne instalacje kempingowe, turystyczne i biznesowe,

 nośniki danych (np. DVD, CD-ROM, karty pamięci) do urządzeń nawigacyjnych,

 akumulatory wysokonapięciowe.

GWARANCJA DOTYCZY UŻYWANYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH

SPEŁNIAJĄCYCH NASTĘPUJĄCE WARUNKI

 wszystkie pojazdy mechaniczne o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 tony,

 fabrycznie montowane pojazdy mechaniczne napędzane benzyną lub olejem napędowym, elektryczne, 
hybrydowe lub na gaz,

 pojazdy mechaniczne zarejestrowane w Polsce.
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