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3OŚWIADCZENIE NABYWCY I SPRZEDAWCY

Samochód.................... model................. typ........................

Numer nadwozia...................................... kolor.....................

Numer silnika..........................................

Data wydania.............................. stan licznika.......................

Nabywca

...............................................................................................

...............................................................................................

Oświadczenie Nabywcy
Nabywca niniejszym oświadcza, że otrzymał ww. pojazd 
kompletny i sprawny technicznie, bez wad, w szczególności 
sprawdził wraz ze Sprzedawcą sprawność wszystkich 
podzespołów mających wpływ na bezpieczeństwo pojazdu, 
dokonał również sprawdzenia wraz ze Sprzedawcą 
zgodności numerów pojazdu (numer nadwozia i silnika) 
z numerami zawaratymi w dokumentach pojazdu oraz 
sprawdził nienaruszone zabezpieczenia na podzespołach i 
częścich pojazdu. Oświadcza również, że otrzymał pojazd z 
kompletem kluczyków wraz z następującymi dokumentami, z 
których treścią się zapoznał przed podpisaniem niniejszego 
Oświadczenia.

1. Kartę Gwarancyjną, której postanowienia Nabywca 
akceptuje.

2. Książkę Przeglądów i Obsługi samochodów.
3. Instrukcję dla Użytkownika / Instrukcję Obsługi.

......................... dnia ............. ................................................
                                                        Podpis Nabywcy

Oświadczenie Sprzedawcy
Sprzedawca oświadcza, że przekazuje Nabywcy pojazd po 
wykonaniu powyższego przeglądu, sprawny technicznie, bez 
wad, według kompetencji przewidzianej przez producenta.

......................... dnia ............. ................................................
                                                        Podpis i pieczęć Sprzedawcy

Pieczęć Dealera



WARUNKI GWARANCJI NA NOWE SAMOCHODY SEAT4

Warunki Gwarancji na nowe samochody SEAT

1. Sprzedawca, jako gwarant udziela Kupującym 
(korzystającym z gwarancji) niżej opisanej gwarancji na 
nowe samochody w zakresie braku wad materiałowych 
i wykonawczych, liczonej od chwili przekazania 
samochodu przez Sprzedawcę pierwszemu Kupującemu, 
względnie od daty pierwszej rejestracji samochodu, 
zależnie od tego co nastąpi jako pierwsze. Okres jej 
trwania wynosi cztery lata lub na przebieg 120 000 km 
(w zależności co nastąpi pierwsze), w tym dwa pierwsze 
lata bez limitu kilometrów. Sprzedawca dokumentuje 
w Książce Przeglądów i Obsługi samochodu początek 
okresu obowiązywania gwarancji.

2. W razie ujawnienia się w okresie gwarancji wady, która 
powinna być usunięta w ramach gwarancji, autoryzowani 
partnerzy SEAT usuwają ją poprzez naprawę samochodu. 

3. Z gwarancji wyklucza się roszczenia, wykraczające poza 
naprawę. Gwarancja nie obejmuje w szczególności 
roszczeń o wymianę samochodu na wolny od wad. 
Powyższe postanowienia dotyczą również innych 
roszczeń, jak np. roszczenia o bezpłatne dostarczenie  
samochodu zastępczego na czas naprawy. 

4. Korzystający z gwarancji traci uprawnienia wynikające 
z gwarancji jeżeli uszkodzenie lub wada nie zostały 
zgłoszone niezwłocznie po ich wykryciu lub ujawnieniu 
się.

5. Warunkiem uzyskania świadczeń z gwarancji jest 
udokumentowanie przez korzystającego z gwarancji 
przeprowadzenia wszystkich przeglądów serwisowych 
samochodu według wytycznych SEAT S.A.

6. W przypadku, gdy przeglądy serwisowe i naprawy 
będą wykonywane w warsztatach nieposiadających 
autoryzacji SEAT, a powstanie w związku przyczynowym z 
wykonywanymi w ten sposób czynnościami serwisowymi 
oraz w ich ramach użytymi częściami usterka lub dojdzie 
do innych uszkodzeń samochodu, wówczas tego 
rodzaju usterki nie obejmie gwarancja udzielona przez 
Sprzedawcę.

7. Niniejsza gwarancja, w przypadku sprzedaży 
konsumenckiej, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z 
niezgodności towaru z umową sprzedaży. Ponadto 
gwarancja nie narusza uprawnień Kupującego wobec 
Sprzedawcy samochodu wynikających z innych 
przepisów prawa, w tym wynikających z ustawy o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności 
za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

8. Gwarancja nie obejmuje:

• usterek i wad, które pojawiły się po dostarczeniu 
samochodu oraz w trakcie obowiązywania gwarancji, 
jeśli wynikają one z naturalnego zużycia elementów 
pojazdu, części materiałów lub podzespołów, czyli 
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takiego zużycia, które nie jest wynikiem wady 
materiału lub wykonania;

• usterek, które związane są z faktem, że samochód 
był naprawiany lub obsługiwany niewłaściwie, lub w 
niefachowy sposób; 

• usterek powstałych na skutek działania zewnętrznych 
czynników mechanicznych lub chemicznych, 
jak również powstałych na skutek niedbałości 
użytkownika;

• uszkodzeń i usterek spowodowanych siłowym 
otwieraniem części zamykanych oraz systemów 
zabezpieczających samochodu lub powstałych na 
skutek takich działań;

• uszkodzeń spowodowanych wypadkiem, kolizją 
drogową, klęską żywiołową (gradobicie, powódź itp.);

• usterek spowodowanych używaniem samochodu w 
sposób, który nie odpowiada warunkom określonym 
przez producenta SEAT (np. nawet krótkotrwałe 
przeciążanie samochodu, udział w zawodach 
sportowych, nauka jazdy  itp.);

• usterek powstałych na skutek nie przestrzegania 
zaleceń Instrukcji dla Użytkownika /  Instrukcji Obsługi 
i Książki Przeglądów i Obsługi samochodów oraz 
ogólnie przyjętych zasad prawidłowej eksploatacji 

pojazdu;
• uszkodzeń lakieru spowodowanych mechanicznymi 

czynnikami zewnętrznymi (zadrapania, rysy itp.);

• uszkodzeń lakieru spowodowanych czynnikami 
chemicznymi (zanieczyszczenia, opady przemysłowe, 
odchody ptasie, żywica z drzew, inne materiały 
chemiczne – żrące itp.);

• usterek lakierniczych spowodowanych nieprawidłową 
obsługą i pielęgnacją lakieru (użycie agresywnych 
kosmetyków samochodowych, niewłaściwych 
środków do czyszczenia i polerowania itp.);

• usterek związanych z przerdzewieniem nadwozia 
spowodowanym uszkodzeniem powłoki 
antykorozyjnej, które nie zostało po jego stwierdzeniu 
usunięte w autoryzowanym serwisie SEAT.

Koszty związane z wykonywaniem okresowych przeglądów 
serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta SEAT, 
jak również koszty wynikające z naturalnego zużycia 
eksploatacyjnego części samochodu w całości pokrywa 
Kupujący, jak np.:

• bieżącą konserwację, regulacje i regularne 
kontrole części ulegających bieżącemu zużyciu 
eksploatacyjnemu jak np. filtr oleju, powietrza i paliwa,

• wymianę części, które ulegają naturalnemu zużyciu 



WARUNKI GWARANCJI NA NOWE SAMOCHODY SEAT6

eksploatacyjnemu wynikającemu z ich używania i 
liczby przejechanych kilometrów (np. opony, świece, 
pióra wycieraczek, klocki, okładziny oraz tarcze 
hamulcowe, amortyzatory, tarcze sprzęgła, żarówki 
itp.).

9. Dla realizacji roszczeń z tytułu gwarancji obowiązują 
następujące zasady:

• Roszczeń wynikających z gwarancji można dochodzić 
wyłącznie w autoryzowanym serwisie SEAT.

• Należy dostarczyć uzupełnioną Kartę gwarancyjną.

• W przypadku naprawy gwarancyjnej autoryzowany 
serwis SEAT może według własnego uznania naprawić 
lub wymienić wadliwą część. Wymienione części są 
własnością SEAT S.A.

• W przypadku sprzedaży konsumenckiej uprawniony 
z gwarancji może na podstawie gwarancji dochodzić 
roszczeń gwarancyjnych dotyczących części 
polakierowanych lub naprawionych, które zostały 
podczas naprawy wykonywanej w ramach gwarancji 
zamontowane do momentu upływu gwarancji na 
samochód.

• Jeśli w wyniku wystąpienia wady samochód przestanie 
działać, uprawniony z gwarancji zobowiązany 
jest poinformować o tym najbliższego partnera 

serwisowego SEAT, który zadecyduje, czy niezbędne 
naprawy zostaną wykonane w miejscu awarii, czy w 
autoryzowanym serwisie.

10. Gwarancja nie obejmuje zabudów, elementów 
wbudowanych i elementów przebudowanych, na 
których montaż na/w samochodzie nie wyraził zgody 
SEAT S.A. oraz wad samochodu, spowodowanych 
montażem ww. elementów. Powyższe postanowienie 
ma również zastosowanie w stosunku do akcesoriów 
niezamontowanych fabrycznie względnie 
niedostarczonych przez SEAT S.A.

11. Gwarancja nie ma ograniczeń terytorialnych.
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Gwarancja SEAT na lakier i karoserię.

1. W uzupełnieniu opisanej wyżej gwarancji SEAT, 
Sprzedawca udziela Kupującemu w odniesieniu do 
nowych samochodów, w zakresie karoserii:

• 3 letniej gwarancji na brak wad lakierniczych, oraz

• 12 letniej gwarancji na nieprzerdzewienie karoserii 
(przez przerdzewienie należy rozumieć perforację 
blachy karoserii, postępującą od wewnątrz na 
zewnątrz), licząc od dnia przekazania samochodu 
pierwszemu Kupującemu przez Sprzedawcę.

2. Wszystkie powyżej wymienione postanowienia gwarancji 
SEAT S.A. na nowe samochody, z wyjątkiem okresu 
obowiązywania gwarancji, mają zastosowanie dla 
gwarancji na lakier i karoserię.

Szczegółowe właściwości pojazdu zostają określone w 
umowie sprzedaży samochodu i w dokumentacji samochodu 
(w skład której wchodzą warunki gwarancji) wręczanej 
Kupującemu przy wydaniu pojazdu. 
Świadczenia gwarancyjne realizują, stosownie do 
postanowień warunków gwarancyjnych wyłącznie 
Autoryzowani Dealerzy / Partnerzy Serwisowi SEAT. Wykaz 
Autoryzowanych Dealerów / Partnerów Serwisowych SEAT w 
Polsce stanowi załącznik do niniejszej gwarancji. 

...............................  .............................................................
Data                                Imię i nazwisko oraz podpis Kupującego
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W celu doskonalenia programów obsługi klienta oraz w celach promocyjnych i marketingowych producenta, dostawcy oraz 
autoryzowanej sieci sprzedaży i/lub serwisu wyrażam zgodę na przetwarzanie, także w przyszłości, zgodnie z Ustawą z 
dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych, moich danych osobowych przez dostawcę samochodów marki SEAT, 
Volkswagen Group Polska sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Krańcowa 44. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych 
osobowych i do ich poprawiania, które mogę zgłosić do siedziby dostawcy. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych 
osobowych jest dobrowolne. 

                    ...............................  ...................................................................
                    Data                                Imię i nazwisko oraz podpis Kupującego

                    ...................................................................................................
                    Pieczątka i podpis osoby przyjmującej oświadczenie Kupującego



Wykaz ten może ulec zmianie. Aktualny Wykaz Autoryzowanych Dealerów / Partnerów Serwisowych SEAT jest dostępny u 
Importera Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań.
AMP-Car
Ul. Koszykowa 23
47-224 Kędzierzyn-Koźle

Arpol Motor Company
Ul. Szosa Bydgoska 52
87-100 Toruń

Auto Blak
Ul. Farbiarska 25a
02-862 Warszawa

Auto Centrum Gliwice – Lellek Group
Ul. Portowa 2
44-100 Gliwice

Auto Centrum Golemo
Ul. Zakopiańska 58b
30-001 Kraków

Auto Centrum Nysa – Lellek Group
Ul. Ujejskiego 5
48-300 Nysa

Auto Centrum Opole – Lellek Group
Ul. Opolska 2c
49-120 Opole-Sławice

Auto Diug
Ul. Poznańska 74
76-200 Słupsk

Auto Mercus
Ul. Jaworzyńska 114
59-220 Legnica

Auto Serwis Maran
Ul. Wrocławska 2
01-493 Warszawa

Auto-Salon MARGO
Ul. Wodzisławska 201
44-218 Rybnik

Auto-Styl
Ul. Zacisze 15
65-775 Zielona Góra

Autokometa
Ul. Płowiecka 17
04-501 Warszawa

AutoRud
Ul. Lubelska 50e
35-233 Rzeszów

Bednarek
Ul. Szczecińska 36/38a
91-222 Łódź

Biacomex
Ul. Elewatorska 39
15-620 Białystok

Centrum Poznań
Ul. Kowalewicka 3c
60-002 Poznań

Citycar
Ul. Ostrowska 36
63-460 Ociąż k/Kalisza

Dynamica
Ul. Jawornik 525
32-400 Myślenice

Gama
Ul. Kazimierza Wielkiego 6
67-200 Głogów

Grupa PGD SEAT Euromotor
Ul. Krasnobrodzka 5
03-214 Warszawa

KMJ
Al. Grunwaldzka 295
80-314 Gdańsk

Komot
Ul. Świerkowicka 26
43-502 Czechowice-Dziedzice

Lesław Szymański
Al. Józefa Piłsudskiego 2h
41-300 Dąbrowa Górnicza

Moto Gabra
Ul. Wielicka 87a
30-552 Kraków

Moto-Partner Jacek Spinda
Ul. Pszenna 1
33-101 Tarnów

Multi-Salon Reiski
Ul. Fordońska 353
85-766 Bydgoszcz

Pielech
Ul. Brzeska 161
08-110 Siedlce

Polmozbyt Szczecin
Ul. Białowieska 2
71-010 Szczecin

Pro-Moto
Ul. Bogucicka 7
40-226 Katowice

PTHW Wrocław
Ul. Dmowskiego 7
50-203 Wrocław

SEAT Dyszkiewicz
Ul. Słoneczna 123
05-506 Lesznowola

Siergoń Sp. J.
Ul. Warszawska 117c
10-701 Olsztyn

Solo
Ul. Dąbrowa 346b
26-001 Kielce (Masłów)

Terra Motor
Ul. Karkonoska 45
53-015 Wrocław

Woja Auto Salon
Ul. Poznańska 68
63-800 Gostyń

WP Motors
Ul. Jabłoniowa 2
80-890 Gdańsk

Yorgo Jerzy Piotrowski
Ul. Kielecka 159 
26-600 Radom

Zabłocki Motozbyt
Ul. Inflancka 1/3
91-857 Łódź

ZEP-MOT
Ul. Graniczna 57
09-400 Płock
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Zmiana użytkownika samochodu
O zmianie użytkowanika pojazdu uprzejmie prosimy powiadomić Importera: 
Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., ul. Krańcowa 44, 61-037 Poznań.

Numer nadwozia:......................................  Data sprzedaży:......................................  Stan licznika:.....................................

Nabywca:..............................................................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE NABYWCY I SPRZEDAWCY

Numer nadwozia:......................................  Data sprzedaży:......................................  Stan licznika:.....................................

Nabywca:..............................................................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Numer nadwozia:......................................  Data sprzedaży:......................................  Stan licznika:.....................................

Nabywca:..............................................................................................................................................................................

Adres:...................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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