Hoþ geldiniz
Kia'ya hoþ geldiniz
Kia aracýnýz yüksek mühendislik teknolojisi ile
tasarlanmýþ ve üretilmiþtir. Bu nedenle Kia aracýnýzý
kullandýðýnýz andan itibaren ne kadar mükemmel
olduðunu fark edeceksiniz. Kia aracýnýzý
kullandýðýnýz sürece bu memnuniyetiniz devam
edecektir.

Not: Güncel Yetkili KIA servislerimizi öðrenmek
için www.kia.com.tr adresimizi ziyaret
edebilirsiniz. Global Kia web sayfasýnda farklý bilgi
ve açýklamalar olabilir.
Türkiye için garanti þartlarý ve uygulamalarý bu
kitapçýkta açýklandýðý gibidir.

Ayrýca Kia markasýnýn, her zaman siz
müþterilerimizin yanýnda olduðunu da fark
edeceksiniz.
Garanti El Kitabý ve Kullanma Kýlavuzu içeriðinde,
Kia aracýnýzýn performansýný maksimum düzeyde
tutmak için uymanýzý tavsiye ettiðimiz bakým
aralýklarýný ayrýntýlarýyla bulabilirsiniz.
Çelik Motor TÝC. A.Þ. olarak, Kia aracýnýzdan
beklentilerinizi tümüyle karþýlamak için geniþ bayi
aðýmýz ile hizmet sunmaktayýz. Ayrýca Kia Yetkili
Servislerimiz, orijinal Kia yedek parçalarýný
kullanarak kaliteli ve garantili servis hizmeti
sunmaktadýr. Gelecek yýllarda da Kia aracýnýzdan
memnun kalmanýz bizim için son derece önemlidir.
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GARANTÝ BELGESÝ
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI
: ÇELÝK MOTOR TÝCARET A.Þ
MERKEZ ADRESÝ
: Tepeüstü F.S.M. Mh. Balkan Cd. No: 58 Buyaka E Blok 34771 Ümraniye / Ýst.
Tel: (0-216) 578 86 22 Faks : (0-216) 574 06 46
Diðer Ýletiþim Bilgileri : www.kia.com.tr
FÝRMA YETKÝLÝSÝ
ÝMZA ve KAÞESÝ:
MALIN
Cinsi
Markasý
Modeli
Þasi No
Teslim Tarihi/Yeri
Azami tamir süresi

: KAMYONET
: KÝA
:
:
Motor No :
:
: 30 iþ günü Garanti süresi : 2 yýl veya 100.000 KM. (Hangisi önce dolarsa)

SATICI FÝRMANIN
Ünvaný
Adresi

:
:

Telefonu
:
Telefaksý
:
Diðer Ýletiþim Bilgileri :
Fatura Tarihi ve Sayýsý :
Ýmza ve Kaþe
:

ARACI SATIN ALANIN
Adý-Soyadý :
Ticari Ünvaný :
Adresi
:
Telefonu

:

ARAÇ TESLÝM TUTANAÐI
ARAÇ BÝLGÝLERÝ

MÜÞTERÝ BÝLGÝLERÝ

Þasi No

Adý - Soyadý

Motor No

Açýk Adres

Aracýn Modeli
Araç Satýþ

Telefon

Fatura Tarihi ve Nosu

e-mail

SATICI FÝRMA
Ünvan
Açýk Adres
Telefon ve Diðer
Ýletiþim Bilgileri
Ýmza ve Kaþe

Teslim Tarihi
Teslim Yeri
Yukarýda belirtilen þasi, motor ve plaka nolu aracýmýn
garanti belgesini ve Kullanma Kýlavuzunu, Garanti belgesi
ve Kullanma Kýlavuzunda belirtilen þartlarý ve araç sahibi
sorumluluklarýný, Kia özel garanti onarým güvencesi
þartlarýný ve müddetini (ihtiyari garanti) okuyup anladýðýmý
kabul edip, Çelik Motor TÝC. A.Þ tarafýndan uygulanan
garanti þartlarý, kapsamý ve aracýn müþteri tarafýndan
yaptýrýlmasý gereken periyodik bakýmlarýna iliþkin tüm
bilgilerin tarafýma açýklandýðýný, araç bana teslim edildiðinde
yaptýðým muayene neticesinde herhangi bir eksik ve
hasarýn bulunmadýðýný kabul ederim.
Müþteri Adý - Soyadý ve Ýmzasý

Çelik Motor Tic. A.Þ.'ye Gönderilecek Nüsha

ARAÇ TESLÝM TUTANAÐI
ARAÇ BÝLGÝLERÝ

MÜÞTERÝ BÝLGÝLERÝ

Þasi No

Adý - Soyadý

Motor No

Açýk Adres

Aracýn Modeli
Araç Satýþ

Telefon

Fatura Tarihi ve Nosu

e-mail

SATICI FÝRMA
Ünvan
Açýk Adres
Telefon ve Diðer
Ýletiþim Bilgileri
Ýmza ve Kaþe

Teslim Tarihi
Teslim Yeri
Yukarýda belirtilen þasi, motor ve plaka nolu aracýmýn
garanti belgesini ve Kullanma Kýlavuzunu, Garanti belgesi
ve Kullanma Kýlavuzunda belirtilen þartlarý ve araç sahibi
sorumluluklarýný, Kia özel garanti onarým güvencesi
þartlarýný ve müddetini (ihtiyari garanti) okuyup anladýðýmý
kabul edip, Çelik Motor TÝC. A.Þ tarafýndan uygulanan
garanti þartlarý, kapsamý ve aracýn müþteri tarafýndan
yaptýrýlmasý gereken periyodik bakýmlarýna iliþkin tüm
bilgilerin tarafýma açýklandýðýný, araç bana teslim edildiðinde
yaptýðým muayene neticesinde herhangi bir eksik ve
hasarýn bulunmadýðýný kabul ederim.
Müþteri Adý - Soyadý ve Ýmzasý

Bayide Kalacak Nüsha

ARAÇ TESLÝM TUTANAÐI
ARAÇ BÝLGÝLERÝ

MÜÞTERÝ BÝLGÝLERÝ

Þasi No

Adý - Soyadý

Motor No

Açýk Adres

Aracýn Modeli
Araç Satýþ

Telefon

Fatura Tarihi ve Nosu

e-mail

SATICI FÝRMA
Ünvan
Açýk Adres
Telefon ve Diðer
Ýletiþim Bilgileri
Ýmza ve Kaþe

Teslim Tarihi
Teslim Yeri
Yukarýda belirtilen þasi, motor ve plaka nolu aracýmýn
garanti belgesini ve Kullanma Kýlavuzunu, Garanti belgesi
ve Kullanma Kýlavuzunda belirtilen þartlarý ve araç sahibi
sorumluluklarýný, Kia özel garanti onarým güvencesi
þartlarýný ve müddetini (ihtiyari garanti) okuyup anladýðýmý
kabul edip, Çelik Motor TÝC. A.Þ tarafýndan uygulanan
garanti þartlarý, kapsamý ve aracýn müþteri tarafýndan
yaptýrýlmasý gereken periyodik bakýmlarýna iliþkin tüm
bilgilerin tarafýma açýklandýðýný, araç bana teslim edildiðinde
yaptýðým muayene neticesinde herhangi bir eksik ve
hasarýn bulunmadýðýný kabul ederim.
Müþteri Adý - Soyadý ve Ýmzasý

Kitapçýkta Kalacak Nüsha

GARANTÝ ÞARTLARI
 Garanti süresi; malýn tüketiciye teslim tarihinden itibaren baþlar ve kamyonetlerde (hafif ticari araç)
2 yýl veya 100.000 km'dir. (hangisi önce dolarsa) Garanti belgesi yönetmeliði gereði, yönetmelik ekli
listesinde verilen ve garanti belgesi ile satýlmasý zorunlu olan ürünlerin garanti süresi asgari iki yýl
veya ölçü birimi ile tespit edilen deðer kadardýr. (taþýt yedek parçalarý, akümülatör, elektronik cihazlar,
lastikler vs)
 Malýn arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en
fazla 30 iþ günüdür.
 Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý garanti süresi boyunca firmamýzýn garantisi
kapsamýndadýr.
Tüketicinin seçimlik haklarý;
Malýn ayýplý olduðunun anlaþýlmasý durumunda tüketici;
a) Satýlaný geri vermeye hazýr olduðunu bildirerek sözleþmeden dönme,
b) Satýlaný alýkoyup ayýp oranýnda satýþ bedelinden indirim isteme,
c) Aþýrý bir masraf gerektirmediði takdirde, bütün masraflarý satýcýya ait olmak üzere satýlanýn ücretsiz
onarýlmasýný isteme,
ç) Ýmkân varsa, satýlanýn ayýpsýz bir misli ile deðiþtirilmesini isteme,
seçimlik haklarýndan birini kullanabilir. Satýcý, tüketicinin tercih ettiði bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.
 Ücretsiz onarým veya malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesi haklarý üretici veya ithalatçýya karþý da
kullanýlabilir. Bu fýkradaki haklarýn yerine getirilmesi konusunda satýcý, üretici ve ithalatçý müteselsilen
sorumludur. Üretici veya ithalatçý, malýn kendisi tarafýndan piyasaya sürülmesinden sonra ayýbýn
doðduðunu ispat ettiði takdirde sorumlu tutulmaz.
 Ücretsiz onarým veya malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesinin satýcý için orantýsýz güçlükleri beraberinde
getirecek olmasý hâlinde tüketici, sözleþmeden dönme veya ayýp oranýnda bedelden indirim haklarýndan
birini kullanabilir. Orantýsýzlýðýn tayininde malýn ayýpsýz deðeri, ayýbýn önemi ve diðer seçimlik haklara
baþvurmanýn tüketici açýsýndan sorun teþkil edip etmeyeceði gibi hususlar dikkate alýnýr.
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 Ücretsiz onarým veya malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesi haklarýndan birinin seçilmesi durumunda
bu talebin satýcýya, üreticiye veya ithalatçýya yöneltilmesinden itibaren azami otuz iþ günü, içinde
yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarýnca çýkarýlan yönetmelik eki
listede yer alan mallara iliþkin, tüketicinin ücretsiz onarým talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir
süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diðer seçimlik haklarýný kullanmakta serbesttir.
 Tüketicinin sözleþmeden dönme veya ayýp oranýnda bedelden indirim hakkýný seçtiði durumlarda,
ödemiþ olduðu bedelin tümü veya bedelden yapýlan indirim tutarý derhâl tüketiciye iade edilir.
 Seçimlik haklarýn kullanýlmasý nedeniyle ortaya çýkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiði hakký yerine
getiren tarafça karþýlanýr. Tüketici bu seçimlik haklarýndan biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098
sayýlý Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarýnca tazminat da talep edebilir.
 Tüketiciler, þikayet ve itirazlarýný uyuþmazlýðýn parasal deðerini dikkate alarak baþvurularýný Tüketici
Mahkemelerine veya Tüketici Hakem heyetlerine yapabilirler.
 Garanti uygulamasý sýrasýnda deðiþtirilen malýn garanti süresi, satýn alýnan malýn kalan garanti süresi
ile sýnýrlýdýr.
 Tüketicinin malý tanýtma ve kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý olarak kullanmasýndan
kaynaklanan arýzalar hakkýnda Garanti belgesi yönetmenliðindeki 8 inci ve 9 uncu madde hükümleri
uygulanmaz
 Arýzalarda kullaným hatasýnýn bulunup bulunmadýðýnýn, yetkili servis istasyonlarý, yetkili servis
istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla; malýn satýcýsý, ithalatçýsý veya üreticisinden birisi
tarafýndan mala iliþkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun
bir nüshasýnýn tüketiciye verilmesi zorunludur.
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 Tüketiciler, ikinci fýkrada belirtilen rapora iliþkin olarak bilirkiþi tarafýndan tespit yapýlmasý talebiyle
uyuþmazlýðýn parasal deðerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine
baþvurabilir.
 Tüketicinin, Kanunun 11 inci maddesinde yer alan seçimlik haklarýndan ücretsiz onarým hakkýný
seçmesi durumunda satýcý; iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka herhangi bir ad altýnda
hiçbir ücret talep etmeksizin malýn onarýmýný yapmak veya yaptýrmakla yükümlüdür.
 Tüketici, ücretsiz onarým hakkýný üretici veya ithalatçýya karþý da kullanabilir. Satýcý, üretici ve ithalatçý,
tüketicinin bu hakkýný kullanmasýndan müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin diðer haklarý;
Tüketicinin, ücretsiz onarým hakkýný kullanmasý halinde malýn;
a)Garanti süresi içinde tekrar arýzalanmasý,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
c) Tamirinin mümkün olmadýðýnýn, yetkili servis istasyonu, satýcý, üretici veya ithalatçý tarafýndan bir
raporla belirlenmesi, durumlarýnda; tüketici malýn bedel iadesini, ayýp oranýnda bedel indirimini veya
imkan varsa malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesini satýcýdan talep edebilir. Satýcý, tüketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satýcý, üretici ve ithalatçý müteselsilen
sorumludur.
 Malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesinin satýcý için orantýsýz güçlükleri beraberinde getirecek olmasý
halinde tüketici, sözleþmeden dönme veya ayýp oranýnda bedelden indirim haklarýndan birini kullanabilir.
Orantýsýzlýðýn tayininde malýn ayýpsýz deðeri, ayýbýn önemi ve diðer seçimlik haklara baþvurmanýn
tüketici açýsýndan sorun teþkil edip etmeyeceði gibi hususlar dikkate alýnýr.
 Tüketicinin sözleþmeden dönme veya ayýp oranýnda bedelden indirim hakkýný seçtiði durumlarda,
satýcý, malýn bedelinin tümünü veya bedelden yapýlan indirim tutarýný derhal tüketiciye iade etmek
zorundadýr.
 Tüketicinin, malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesi hakkýný seçmesi durumunda satýcý, üretici veya
ithalatçýnýn, malýn ayýpsýz misli ile deðiþtirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami
otuz iþ günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.
 Birinci fýkranýn (c) bendinde belirtilen raporun, arýzanýn bildirim tarihinden itibaren o mala iliþkin azami
tamir süresi içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
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Yasal Garanti Baþlangýcý ve Süresi;
Garanti süresi; malýn tüketiciye teslim tarihinde
baþlar ve kamyonetler için 2 yýl veya 100.000 km
(hangisi önce dolarsa) dir.
Garanti Kapsamýna girmeyen durumlar;
1)Bakým Giderleri ve sýnýrlý ömürlü parçalar;
Çalýþan her aracýn gerek duyacaðý, motor ayarý,
lastik balansý, tekerlek düzen ayarý, kontrol,
temizleme ve cilalama, her türlü ayarlamalar,
yaðlama, yað/hidrolik deðiþtirme, filtrelerin
deðiþtirilmesi, antifriz soðutma suyunun yeniden
doldurulmasý ve "Periyodik Bakým" olarak belirtilen
tüm bakým iþlemlerinde kullanýlan parça, iþçilik ve
ayar ve deðiþtirme bedelleri, garanti kapsamý
dýþýndadýr.
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Üretim hatasýndan kaynaklanan haller hariç olmak
üzere; normal kullaným sonucu zamanla aþýnan
parçalar, periyodik bakýmlara ait parça ve iþçilik
giderleri ile sarf malzemeleri ve temizlik masraflarý,
her türlü ayar iþlemleri, debriyaj, baský ve balatalar,
fren diskleri ve balatalarý, tüm filtreler, kayýþlar,
akýþkanlar (Sývýlar ve yaðlar), bujiler, silecekler,
lastikler, akü, bilyalar (rulmanlar), ampuller,
sigortalar vb. parçalar normal fonksiyonu gereði
aþýnan, eksilen ya da sýnýrlý ömürlü malzemeler
garanti kapsamý dýþýndadýr.
Aracýn bakýmlarýnda veya garanti dýþý
onarýmlarýnda orijinal veya eþdeðer olmayan (eþ
deðer parça olduðu belgelendirilmeyen) parçalarýn
kullanýmýndan kaynaklanan arýzalar;
Üretim hatasýndan kaynaklanan haller hariç olmak
üzere; Aracýn çalýþmasýna baðlý gürültü ve
titreþimler, parçanýn kullaným süresi olarak eskimesi
sebebiyle renk deðiþimi veya bozulmasý garanti
kapsamý dýþýndadýr.

Yeni Araç Garanti Þartlarý
2)Hatalý veya eksik bakýmlar;
Kullanma Kýlavuzu'nda tanýmlanan þekilde tam
ve eksiksiz olarak tavsiye edilen kilometre ve
zaman aralýklarýnda bakýmýn yapýlmamasýndan
kaynaklý arýzalar,
Karoseri ve boya bakýmlarýnýn Kullanma
Kýlavuzunda belirtildiði þekilde yaptýrýlmamasý,
Kullanma Kýlavuzu'nda belirtilen nitelikte olmayan
yað, yakýt, hidrolik ve diðer sývýlarýn (motor yaðý,
þanzýman yaðý, diferansiyel yaðý, fren hidroliði,
radyatör sývýsý, yakýt vs.) kullanýmýndan
kaynaklanan arýzalar,
Akünün periyodik kontrollerinin eksik olmasý, aracýn
uzun süre çalýþtýrýlmamasýndan dolayý akü takviyesi
yapýlmasý veya akünün deþarj olmasý sonucunda
ortaya çýkan arýzalar,

Kia Yetkili servisler dýþýnda yaptýrýlan bakým ve
onarýmlarda hatalý malzeme veya yanlýþ iþçiliðe
baðlý olarak or taya çýkabilecek arýzalar,
Kullanma Kýlavuzunda belirtilen günlük, yýllýk veya
kilometreye baðlý bakýmlarýn yapýlmamasý sonucu
ortaya çýkan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
Araç sahibi Kia yetkili servisler dýþýnda yaptýrdýðý
bakým ve onarýmlarla ilgili her türlü kaydý (iþ emri,
fatura,vb. gibi) gerektiðinde/istendiðinde ibraz
etmekle mükelleftir.
Aracýn Kilometre saati baðlantýlarýnda, kilometre
saatinde herhangi bir deðiþikliðin, izinsiz onarýmýn
tespit edilmesi durumunda araç garanti
kapsamýndan çýkarýlýr.

Kirli, hileli ve yanlýþ yakýt kullanýmý sonucunda
motorun yakýt sistemini, filtrenin, þamandýranýn,
yakýt pompasýnýn, enjektörlerin, egzoz sisteminin,
katalitik konvektör veya sisteminin arýzalanmasý,
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3) Aracýn Hatalý veya amaç dýþý kullanýmý
sonucu oluþan arýzalar;

Yüzük ve bileklik gibi takýlarýn aþýndýrmasý sonucu
oluþabilecek arýzalar,

Seyir halinde iken hatalý kullanýmdan kaynaklanan
veya ayaðýn debriyaj pedalý üzerinde tutulmasý
vb. nedenle çýkan arýzalar,

Araç iç ve dýþ yüzeylerinin aþýndýrýcý çizici veya
zarar verici malzemeler ile silinmesi, yýkanmasý
veya temizlenmesinden oluþabilecek arýzalar,
Aracýn ralli ve sportif amaçlý kullanýmýndan dolayý
ortaya çýkan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.

Kullanma Kýlavuzunda belirtilen dikkat, not ve
sair tüm uyarýlara uyulmamasý sonucu oluþan
arýzalar,
Motor kýsmýný yýkatmadan dolayý oluþan arýzalar
ve malýn Kullanma Kýlavuzunda yer alan hususlara
aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar,
Kullanýlan yol durumunun kötü olmasý, sýkýþýk
trafik, iklim ve yükseklik koþullarý nedeni ile araçta
meydana gelecek yakýt sarfiyatýnýn artmasý,
Parlatma, koku ve dekoratif amaçla kullanýlan
silikon sprey, parfüm ve benzeri maddelerin
kullanýmý sonucu oluþacak yüzey bozulmalarý,
çatlama ve kýrýlmalar,
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Þasi no, Motor no ve bunun gibi aracý belirleyen
rakamlar, harfler, levhalar, etiketler, mühürler
üzerinde yapýlan tahribat ve/veya deðiþiklik halinde
araç garanti kapsamý dýþýnda kabul edilir.

Yeni Araç Garanti Þartlarý
4)Dýþ Etkenler Sonucu Oluþan Arýzalar;
Kaldýrýma çýkmak, aþýrý yükleme, aþýrý hýzlý sürüþ,
trafik ve karayollarý kanununda belirtilen yasalara
uygun olmayan vb. þekillerde Kia aracýnýn
yanlýþ kullanýlmasý (Doðru kullaným, Kullanma
Kýlavuzunda tanýmlanmýþtýr),
Asit yaðmuru, kuþ pisliði, havadan radyoaktif,
kimyasal madde, aðaç özsuyu, vb. serpintisi, tuz,
yoldaki tehlikeler, dolu, kasýrga, yýldýrým, deprem,
seller ve diðer doðal afetler gibi çevreden
kaynaklanan hasar veya yüzey korozyonu,
Camlarda darbe veya taþ vb. gibi maddelerin
çarpmasý sonucu oluþabilecek oyuk ve çatlaklar,
buna baðlý olarak çatlaðýn ilerlemesi, kýrýlmasý ve
her türlü hasarlar,
Çarpma, yangýn, hýrsýzlýk, toplumsal hareketler,
kazalar ve olaylar,

KIA Motors veya Çelik Motor TÝC. A.Þ.'nin onayý
olmaksýzýn bir araç üzerinde gerçekleþtirilen her
türlü modifikasyon, deðiþiklik, tadilat, tahrifat, ihmal
durumlar,(motor tune-up,araç yüksekliðin
deðiþtirilmesi, lambalarýn azaltýlmasý veya
arttýrýlmasý, Lpg takýlmasý,xenon far vb.gibi)
Kozmetik üründen kaynaklanan veya taþ
çarpmalarýndan, çiziklerden kaynaklanan boya
dökülmeleri ve yüzey korozyonu,
Yoldan sýçrayan taþ vb. gibi maddelerden
dolayý boyalý yüzeylerde oluþabilecek çizik,
dökülme, karoserideki göçükler, ezilmeler ve buna
baðlý korozyon ve paslanmalar,
Aracýn uygun olmayan oto þampuaný , fýrça ve
bezler ile yada otomatik yýkama makinalarý ile
yýkanmasý neticesinde oluþan boya ve
kaporta problemleri garanti kapsamý dýþýndadýr.
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5) Çelik Motor Tic. A.Þ. ve KÝA Motors tarafýndan
onaylanmayan parça, aksesuarlar ve sývýlar,
Orijinal ve/veya eþdeðer olmayan (eþdeðer parça
olduðu belgelendirilmeyen), parça aksesuar ve
sývýlarý aracýnýzda kullandýðýnýz taktirde bunlara
baðlý olarak ortaya çýkabilecek arýzalar garanti
kapsamý dýþýndadýr.
Çelik Motor TÝC. A.Þ. tarafýndan yetkili
servislere/araç sahiplerine duyurulan, Kullanma
Kýlavuzunda tavsiye edilen belirli standartlarda
yakýt, yað, yaðlayýcý ve sývýlarýn kullanýlmamasý
sonucu oluþabilecek arýzalar,

6)Diðer hususlar,
Aracýn, üretici firma tarafýndan belirlenen teknik
deðerler ve/veya çerçevesinde uygunluk
belgesinde kabul edilen ve/ veya karakteristik
yapýsýndan kaynaklanan sesler, titreþimler, yakýt
sarfiyatý, sürüþ esnasýnda yüksek kilometrede ve
stabilize yolda gelen ses ve titreþimler arýza olarak
kabul edilmez ve garanti kapsamý dýþýndadýr.
Lastikler, Radyo teyp, DVD v.b, yakýt pompasý,
enjektör ve bunun gibi komponetlerin arýzalanmasý
durumunda, bunlarýn ilgili üreticilerinin-satýcýlarýnýnservislerinin incelemesi neticesinde düzenlenecek
raporlara göre garanti kararý verilir.
Aracýn gövde plastik parçalarý (tamponlar, çýtalar,
kapý kollarý, aynalar vs.) ile metal parçalarý arasýnda
boya ton farký olabilir. Bu durum üretim hatasý
olarak deðerlendirilemez
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Yeni Araç Garanti Þartlarý
Üretim Deðiþiklikleri;
Kia Motors ve Çelik Motor TÝC. A.Þ. önceden
üretilen ve/ veya satýlan araçlarda ayný ve/veya
benzer deðiþiklikleri yapma zorunluluðuna maruz
kalmadan deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar. Bu
kapsam içerisinde tanýtým broþürleri, web-sayfasý
ve internette belirtilen ürün, model, donaným vb.
görsel aksesuarlarda deðiþiklik ve farklýlýk içerebilir.
Araç Sahibinin Sorumluluklarý;
Araç Sahibi, aracýnýn Garanti el kitabý ve Kullanma
Kýlavuzunda tanýmlanan talimatlara uygun hareket
ederek aracýnýn periyodik bakýmlarýnýn doðru,
düzenli, zamanýnda ve eksiksiz olarak belirtilen
kilometre ve sürelerde yapýlmasýndan sorumludur.
Garanti el kitabý ve Kullanma Kýlavuzu'nda
tanýmlanan þekilde tam ve eksiksiz olarak tavsiye
edilen kilometre ve zaman aralýklarýnda bakýmýn
yapýlmamasýndan kaynaklý arýzalar garanti
kapsamý dýþýndadýr.

Kullanma Kýlavuzunda dýþ bakým ile belirtilen
boya ve korozyona karþý dikkat ve uyarýlara
uymamak ve gerekli bakýmlarýn yapýlmamasýndan
dolayý oluþabilecek arýzalar,
Araç sahibi bu uyarýlara, Kullanma Kýlavuzunda
belirtilen dikkat, uyarý, not ve sair bölümlerine
dikkat etmesi ve uymasý gerekmektedir.
Aksi takdirde bunlardan dolayý oluþabilecek
arýzalar, garanti kapsamý dýþýndadýr.

Aracýnýz zorlu sürüþ koþullarýnda kullanýlýyorsa,
zorlu sürüþ koþullarý için Kullanma Kýlavuzunda
belirtilen bakým gereksinimlerine uyulmalýdýr.
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Periyodik kontroller;
Kullanma Kýlavuzunda bakým baþlýðý altýnda araç
sahibinin yapabileceði bakým çalýþmalarý ve
periyodik bakým ile belirtilen, dikkat, uyarý, not
b ö l ü m ü n d e n d e t ay l a r a b a k a b i l i r s i n i z .
Kullanma Kýlavuzunda periyodik bakýmlar
haricinde periyodik kontrollerin yapýlmasý araç
sahibinin sorumluluðunda olup belirtilen kontroller
yapýlmamasýndan kaynaklý arýzalar garanti
kapsamýnda deðerlendirilmez.
Motor yaðý seviyesi,fren hidrolik seviyesi, motor
soðutma suyu seviyesi, ön cam yýkama suyu
seviyesi, bütün lamba ve sinyaller, lastik basýnçlarý
vb. gibi kontrollerin yapýlmamasýndan kaynaklý
arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
Kia Aracýnýzýn gövde saç panellerini sýk sýk kontrol
edin ve boyada veya koruyucu kaplamada herhangi
bir taþ kýrýðý veya çizik tespit ederseniz, hemen
rötuþ yapýn. Ayrýca, belirli koþullarda, Kia Aracýnýzýn
korozyondan korunmasý için özel dikkat
gösterilmelidir.
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Aracýnýzý tuzlanmýþ yollarda veya denize yakýn
bölgelerde kullanýyorsanýz, gövde altýný gerektiði
þekilde ve en az ayda bir defa temiz suyla yýkayýnýz.
Gövdenin alt kenarlarýndaki tahliye deliklerinin
temiz tutulmasý önemlidir. Aracýnýz bir kaza veya
boyada zarara neden olabilecek herhangi bir olay
nedeniyle hasar görürse, Kia aracýnýzý mümkün
olan en kýsa sürede tamir ettirin.
Karoseri; kuþ pisliði, aðaç reçinesi, kimyasal vb.
etkilere maruz kaldýysa temiz su ile derhal
yýkayýnýz.
Ýþ bu garanti el kitabýnýn içerisinde yer alan Garanti
kapsamýna girmeyen durumlar ve ''Araç sahibinin
sorumluluklarý' baþlýðý altýndaki ve arýzanýn garanti
kapsamý dýþýnda deðerlendirilmesine yol açan
tüm þartlar ve durumlar, ayný þekilde Kia özel
Garanti Onarým Güvencesi, Kia özel karoseri
garanti onarým güvencesi ve Kia özel boya garanti
onarým güvencesi için de geçerlidir.

Yeni Araç Garanti Þartlarý
KIA ÖZEL GARANTi ONARIM GÜVENCESÝ
KAPSAMI (ihtiyari garanti)
Kia aracýnýzýn aþaðýda sýnýrlanan ve/veya hariç
tutulanlar dýþýndaki parça ve aksamlarý,
kamyonetler için aracýn ilk teslim tarihinden itibaren
2 yýl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) olan
yasal garanti süresinin dolmasýndan sonra aracýn
ilk teslim tarihinden itibaren 3 Yýl veya 100.000
km'ye gelinceye kadar (hangisi önce dolarsa) Kia
özel garanti onarým güvencesi altýnda bulunmaya
devam etmektedir.
Çelik Motor TÝC. A.Þ'nin bu Kia Özel Garanti
Onarým Güvencesi kapsamýndaki sorumluluðu
sadece üretimden kaynaklanan malzeme veya
iþçilik bakýmýndan arýzalý orijinal parçalarýn ücretsiz
olarak Kia Yetkili Servisleri' nde onarýlmasý veya
deðiþtirilmesi ile sýnýrlýdýr. KIA özel garanti onarým
güvencesi (ihtiyari garanti) belirli bir biçimde, aracýn
bir yetkili servise nakliye masrafýný onarým
esnasýnda Kia aracýn kullanýlmamasýndan
kaynaklanan herhangi bir masrafý, aracýn
deðiþtirilmesi, bedel iadesi ve sair hiçbir taahhüt
içermez. Tüketicinin yasal haklarý saklýdýr.

Ticari veya mesleki amaçlý kullanýlan araçlar Kia
özel garanti onarým güvencesi (ihtiyari garanti)
kapsamý dýþýndadýr.
Aþaðýdaki parçalar Kia Özel Garanti Onarým
Güvencesi (Ýhtiyari garanti) kapsamý dýþýnda tutulan
parçalardýr.
Radyo-Teyp DVD vb. müzik sistemleri, akü, egzoz
sistemi (partikül filtresi, katalizör), lastikler,
enjektörler, turbo, amortisörler, fren disk-balata,
rot-rotil ve rot baþlarý, tekerlek rulmanlarý, ýsýtma
bujileri, kayýþlar ve rulmanlar, debriyaj baský balata
ve rulmanlarý, fitiller, silecek süpürge ve kollarý,
nikelajlý parçalar, akslar, keçeler, klima gazý ve
kompresörü, ampuller, kornalar, sigortalar,
direksiyon simidi, vites topuzu, koltuk kýlýflarý,
sýnýrlý ömürlü parçalar ve tüketicinin malý Kullanma
Kýlavuzunda yer alan hususlara uymamasýndan
kaynaklanan arýzalar Kia özel garanti onarým
güvencesi (ihtiyar i garanti) dýþýndadýr.
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Kia Özel Karoseri Garanti Onarým Güvencesi
(Ýhtiyarý garanti)
Kia aracýnýzýn aþaðýda sýnýrlanan ve/veya hariç
tutulanlar dýþýndaki Karoseri panellerinde
üretimden kaynaklý korozyona baðlý olarak oluþan
paslanmalar ve delinmeler (içten dýþa doðru),
kamyonetler için aracýn teslim tarihinden itibaren
2 yýl veya 100.000 km (hangisi önce dolarsa) olan
yasal garanti süresinin dolmasýndan sonra da
aracýn garanti baþlangýç tarihinden (aracýn ilk
teslim tarihinden) itibaren 3 yýl veya 100.000 km'ye
(hangisi önce dolarsa) gelinceye kadar,

Çelik Motor TÝC. A.Þ'nin bu Özel Karoseri Garanti
Onarým Güvencesi kapsamýndaki sorumluluðu
sadece Kia aracýnýn üretimden kaynaklanan
kaporta levhasýnýn metal panellerindeki korozyona
baðlý olarak gövde panellerinde oluþan pas deliði
(içten dýþa doðru) gibi arýzalarda sadece
onarýmlarýn ücretsiz olarak yapýlmasý ile sýnýrlýdýr.
KIA özel karoseri garanti onarým güvencesi (ihtiyari
garanti) belirli bir biçimde aracýn bir yetkili servise
nakliye masrafýný ve sair hiçbir ya da garanti
onarýmlarý esnasýnda Kia aracýn kullanýlmamasýndan kaynaklanan herhangi bir masrafý, aracýn
deðiþtirilmesini, bedel iadesi ve sair hiçbir taahhüt
içermez. Tüketicinin yasal haklarý saklýdýr.
Ticari veya mesleki amaçlý kullanýlan araçlar Kia
özel karoseri garanti onarým güvencesi (ihtiyari
garanti) kapsamý dýþýndadýr.
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Yeni Araç Garanti Þartlarý
Kia Özel Boya Garanti Onarým Güvencesi
(Ýhtiyari garanti)
Kia aracýnýzýn aþaðýda sýnýrlanan ve/veya hariç
tutulanlar dýþýndaki, Üretimden kaynaklý boya
arýzalarýnda kamyonetler için aracýn teslim
tarihinden itibaren 2 yýl veya 100.000 km (hangisi
önce dolarsa) olan yasal garanti süresinin
dolmasýndan sonra, aracýn teslim tarihinden
itibaren 3 Yýl veya 100.000 km'ye (hangisi önce
dolarsa) gelinceye kadar, Kia boya özel garanti
onarým güvencesi altýndadýr.
Çelik Motor TÝC. A.Þ'nin Özel Karoseri boya
Garanti Onarým Güvencesi kapsamýndaki
sorumluluðu sadece Kia aracýnýn üretimden
kaynaklý boya hatalarýna karþý onarýmlarýn ücretsiz
olarak yapýlmasý ile sýnýrlýdýr. KIA özel karoseri
garanti onarým güvencesi (ihtiyari garanti) belirli
bir biçimde aracýn bir yetkili servise nakliye
masrafýný ve sair hiçbir ya da garanti onarýmlarý
esnasýnda Kia aracýn kullanýlmamasýndan
kaynaklanan herhangi bir masrafý, aracýn
deðiþtirilmesini, bedel iadesi ve sair hiçbir taahhüt
içermez. Tüketicinin yasal haklarý saklýdýr.

Aracýnýzý harici etkilerden korumak ve boya ömrünü
uzatmak için Kullanma Kýlavuzunda dýþ bakým ile
belirtilen bölümdeki boya ile ilgili ,önerilen bakým,
kontrol ve uyarýlarý dikkate alýnýz.
Ticari veya mesleki amaçlý kullanýlan araçlar Kia
özel boya garanti onarým güvencesi (ihtiyari garanti)
kapsamý dýþýndadýr.
Kia Özel Karoseri ve Boya Garanti Onarým
G ü v e n c e ( i h t i ya r i g a r a n t i ) K a p s a m ý
Dýþýndakiler;
Endüstriyel radyoaktif serpinti, kaza, hasar, çizilme,
aracýn maruz kaldýðý ortamdan kaynaklanan (kuþ
pisliði, tuz, deniz suyu, böcek ölüsü, asit vb.
kimyasallar) özensiz kullaným, araç deðiþiklikleri
ya da Kia aracýnda bulunan zarar verici veya
aþýndýrýcý yük gibi etkenlerden kaynaklanan
korozyon nedeniyle herhangi bir delinme,
Delik oluþumu içten dýþa olmayan görünüm ya da
yüzey aþýnmasý, zamana ve dýþ etkenlere baðlý
olarak renk solmasý gibi,
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Malzemede veya iþçilikteki bir kusurdan
kaynaklanmayan, Kullanma Kýlavuzunda belirtilen
prosedürlerin saðlanmamasýndan kaynaklanan
korozyon nedeniyle oluþan herhangi bir problem,
Kullanma Kýlavuzunda dýþ bakým ile belirtilen
boya ve korozyona karþý dikkat, uyarý ve notlara
uymamak ve gerekli bakýmlarýn yapýlmamasýndan
dolayý oluþabilecek arýzalar,
Egzoz katalitik konvektör, jant kapaðý, þasi kollarý,
menteþeler, nikelaj, kaplý amblemler, yazýlar,
tampon ve koruyucularý, ayna, kapý kolu gibi
parçalar,
Aracýnýzýn gövde saç paneli dýþýndaki her bir
parçasýnda oluþan korozyon nedeniyle herhangi
bir delinme,
Kia Motors/Çelik Motor TÝC. A.Þ. tarafýndan
satýlmayan, onaylanmayan veya daha önce
kullanýlmýþ (ikinci el) parçalarýn kullanýlmasýndan
oluþan arýzalar ya da baðlý sistemlerde oluþan
hasardan kaynaklanan kusurlar veya arýzalar,
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Aracýn su ve oto þampuaný dýþýndaki maddelerle
(gazyaðý, alkol, vb), aþýrý sýcak, soðuk ve basýnçlý
su ile kýsmen veya tamamen yýkanmasý,
Aracýn fýrça ile yýkatýlmasýndan kaynaklanan
sorunlar,
Aracýn sel, dolu, fýrtýna, yýldýrým vb. afetlere maruz
kalmasý,
Aracýn üzerine sonradan yapýlan ve Çelik Motor
TÝC. A.Þ. tarafýndan onaylanmayan tadilatlarýn
yol açtýðý problemler garanti kapsamý dýþýndadýr.

Yeni Araç Garanti Þartlarý
Ekstra Masraflar ve Zararlar;
Herhangi bir ekonomik kayýp veya tesadüfi, özel,
dolaylý veya cezai zararlar. Buna Kia Aracýnýn
kullanýlamamasýndan kaynaklanan masraflar,
konaklama ve oto kiralama, yolculuk masraflarý,
maaþ kaybý ve baþka herhangi bir masraf veya
zararlar Kia özel garanti onarým güvencesi,
Kia özel karoseri garanti onarým güvencesi,
Kia özel boya garanti onarým güvencesi
kapsamýnda deðerlendirilemez.
Kia Aracýnýzla ilgili Destek istediðinizde;
Memnuniyetiniz ilk hedefimizdir. Kia aracýnýzý en
iyi durumda kullanabilmeniz için, tüm Kia Yetkili
Satýcýlarý /Yetkili Servisleri gerekli bilgi ve
ekipmanlara sahiptir. Kia Aracýnýzýn servis personeli
tarafýndan yapýlan hizmet ile ilgili bir sorunuz veya
geliþtirme yönünde tavsiyeleriniz olursa, aþaðýdaki
adýmlarý izlemenizi tavsiye ederiz.

(0850) 222 5 542

Müþteri iletiþim hattý: 0850 222 5 542
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Periyodik Bakým Kayýtlarý;
Kullanma Kýlavuzunda belirtilen kilometre veya
zaman aralýklarýnda belirtilen bakýmlarýn, belirlenen
standartlara uygun bir þekilde yapýlmasýný
saðlamak için aracýnýzý Kia yetkili servislerine
götürmenizi tavsiye ediyoruz.
Kamyonetler(Hafif Ticari Araç)in periyodik bakýmlarý
her 10.000 km' de veya yýlda bir defa, Binek
araçlarýn periyodik bakýmlarý her 15.000 km' de
bir veya yýlda bir defa yapýlmalýdýr.
Binek dizel araçlarda her 7.500 km' de bir veya
yýlda bir defa yað bakýmý yaptýrýlmasý, kamyonetler
(Hafif Ticari Araç) de her 5.000 km' de bir yað
bakýmý yaptýrýlmasý zor kullaným koþullarýnda
tavsiye edilmektedir.
Periyodik bakým aralýklarý hakkýnda ayrýntýlý bilgi
edinmek için lütfen Kullanma Kýlavuzuna bakýnýz.

20

Periyodik Bakým Kayýtlarý
12 AY / 10.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
48 AY / 40.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih

24 AY / 20.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
60 AY / 50.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih

36 AY / 30.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
72 AY / 60.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
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84 AY / 70.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
120 AY / 100.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
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96 AY / 80.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
132 AY / 110.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih

108 AY / 90.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih
144 AY / 120.000 Km.
Servis Kaþesi

Bakým Km.si
Ýþ Emir No
Tarih

