
DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI VOLVO 
WARUNKI GWARANCJI 

 
1. Volvo Car Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ul. Puławskiej 558/560 (gwarant) 

udziela dożywotniej gwarancji jakości na oryginalne części Volvo zakupione i zainstalowane  
w autoryzowanym serwisie Volvo (ASO) w Polsce. 

2. Gwarancja udzielana jest wyłącznie nabywcy części, gdy jest on równocześnie właścicielem 
samochodu Volvo w którym część została zamontowana.  

3. Jeżeli w okresie obowiązywania dożywotniej gwarancji na części jakakolwiek oryginalna część Volvo 
będzie wymagać naprawy lub wymiany w wyniku ujawnionej wady materiałowej lub montażowej to 
zostanie ona bezpłatnie naprawiona lub wymieniona przez dowolny autoryzowany serwis Volvo. 

4. Dożywotnia gwarancja na części rozpoczyna się w dniu zakupu i zainstalowania części (późniejszego z 
tych zdarzeń) w autoryzowanym serwisie Volvo i obowiązuje do momentu zmiany właściciela 
samochodu. 

5. Warunkiem zachowania uprawnień z gwarancji jest prawidłowa i zgodna z przeznaczeniem 
eksploatacja oraz regularna obsługa techniczna samochodu w którym część została zamontowana,  
w terminach i zakresie określonym przez producenta pojazdu. 

6. Prawo do skorzystania z dożywotniej gwarancji na części musi zostać potwierdzone dowodem zakupu 
i zainstalowania części w autoryzowanym serwisie Volvo, dowodem regularnego wykonywania 
czynności obsługi technicznej oraz dowodem własności samochodu (np. dowód rejestracyjny). 

7. Dożywotnia gwarancja na części obowiązuje na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. 

8. Świadczenia gwarancyjne wykonywane są jedynie w autoryzowanym serwisie Volvo. Celem uzyskania 
naprawy gwarancyjnej uprawniony z gwarancji obowiązany jest dostarczyć samochód do 
autoryzowanego serwisu Volvo. 

9. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługują roszczenia o naprawienie szkody i zwrot poniesionych 
kosztów wynikłych z istnienia wady, niesprawności lub awarii samochodu (w szczególności: utraty 
wynagrodzenia lub dochodów, braku mobilności itp.), a także wynikłych na skutek eksploatowania 
niesprawnego technicznie samochodu. 

10. Części wymontowane w ramach napraw gwarancyjnych stanowią własność gwaranta.  
11. Naprawa gwarancyjna powinna zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia 

dostarczenia samochodu do ASO. Jeżeli części zamienne muszą być nadesłane z zagranicy, termin 
naprawy może być przedłużony do 30 dni roboczych. 

12. Gwarancja obejmuje: 
(a) Wyłącznie wady powstałe z przyczyny tkwiących w rzeczy sprzedanej 
(b) Oryginalne części Volvo zakupione i zamontowane w autoryzowanym serwisie Volvo po 

wdrożeniu oferty (tj. od 1 lipca 2020 r.) 
(c) Oryginalne części Volvo i robociznę 
(d) Wszystkie modele Volvo 
(e) Oprogramowanie potrzebne przy wymianie części 

 
13. Gwarancja nie obejmuje: 

(a) Części zakupionych przed wdrożeniem oferty (tj. przed 1 lipca 2020) 
(b) Części niezamontowanych w autoryzowanym serwisie Volvo 
(c) Części wymienionych w ramach gwarancji nowego pojazdu lub rozszerzonej gwarancji 

pojazdu 
(d) Sprzedaży hurtowej i sprzedaży przez ladę (bez montażu w autoryzowanym serwisie Volvo) 
(e) Części podlegających zużyciu eksploatacyjnemu (w tym m.in.: tulei, sworzni i łączników 

stabilizatora, klocków, szczęk i tarcz hamulcowych, tulei wahaczy, drążków kierowniczych, 
katalizatorów spalin, tarcz sprzęgła, amortyzatorów, łożysk kół, baterii pilota) 

(f) Materiałów eksploatacyjnych tj. elementów podlegających wymianie w ramach przeglądów 
okresowych (w tym m.in.: świec zapłonowych, filtrów oleju, filtrów powietrza 



doprowadzanego do silnika, kabinowych filtrów powietrza, filtrów paliwa, pasków 
napędowych, piór wycieraczek, żarówek (świateł wewnętrznych i zewnętrznych)) 

(g) Akumulatorów 
(h) Akcesoriów np. akcesoriów stylizacyjnych, fotelików dziecięcych, felg, haków holowniczych, 

bagażników rowerowych i pojemników dachowych, (dot. pełnej listy produktów 
zamieszczonej na stronie internetowej Volvo Car Poland w zakładce ‘Akcesoria’) 

(i) Oprogramowania niewymienionego wraz z częścią  
 

14. Gwarancja przestaje obowiązywać, jeśli: 
(a) Zmieni się właściciel samochodu 
(b) Nie dopełniono warunku regularnego wykonywania czynności obsługi technicznej 
(c) Nie dostarczono samochodu do autoryzowanego serwisu Volvo, w celu dokonania 

odpowiednich napraw, niezwłocznie po stwierdzeniu usterki 
 

15. Niniejsze warunki gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 
 


