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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI DACIA 
OstrzeŜenie: 
Poza krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego (E EA), 
specyfikacja techniczna pojazdów, cz ęstotliwo ść wykonywania 
przegl ądów i/lub warunki gwarancji mog ą być inne ni Ŝ określone 
poni Ŝej. 
JeŜeli pojazd b ędzie u Ŝytkowany, a tym bardziej – zarejestrowany, 
w kraju nie nale Ŝącym do EEA, Klient musi niezwłocznie 
skontaktowa ć się z importerem DACIA lub Autoryzowanym 
Partnerem DACIA, w celu uzyskania informacji na tem at 
konieczno ści wprowadzenia ewentualnych zmian do programu 
obsługi pojazdu, a nawet do samego pojazdu. 
 

GWARANCJA UMOWNA  

(GWARANCJA PRODUCENTA) 
 
1. CZAS TRWANIA GWARANCJI  
W celu uzupełnienia uprawnień ustawowych przysługujących z tytułu wystąpienia wad 
ukrytych, przewidzianych w kodeksie cywilnym oraz innych obowiązujących aktach 
prawnych, pojazdy z gamy DACIA o masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5t,  wydane 
jako pojazdy nowe począwszy od 1 Lipca 2005, są objęte gwarancją z tytułu wszelkich 
wad materiałowych, montaŜowych lub produkcyjnych, w ramach Gwarancji Producenta, 
przez okres 36 miesięcy z ograniczeniem do przebiegu 100 000 km, licząc od daty 
wydania pojazdu, która figuruje w Karcie Przeglądów i Gwarancji przekazywanej 
Klientowi w chwili wydania samochodu. Gwarancja zaczyna obowiązywać od daty 
wydania pojazdu figurującej w Karcie Przeglądów i Gwarancji wydanej Klientowi wraz z 
pojazdem. 
W pozostałych przypadkach mają zastosowanie wszystkie postanowienia Gwarancji 
Umownej (Gwarancji Producenta). 
Gwarancja Umowna DACIA nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z obowiązujących odrębnych przepisów. 
 
2. ZASIĘG TERYTORIALNY  
Niniejsza gwarancja znajduje zastosowanie w przypadku wszystkich samochodów 
sprzedanych jako pojazdy nowe, o ile są one uŜytkowane i zarejestrowane w 
następujących krajach europejskich, pod warunkiem, znajdowania się w danym kraju 
Autoryzowanych Partnerów DACIA:  
ANDORA – AUSTRIA – BELGIA – BOŚNIA HERCEGOWINA – BUŁGARIA – 
CHORWACJA – CZECHY – CYPR – DANIA – ESTONIA – FINLANDIA – FRANCJA – 
GRECJA – HISZPANIA – HOLANDIA – IRLANDIA – ISLANDIA – LIECHTENSTEIN – 
LITWA – LUKSEMURG – ŁOTWA – MACEDONIA – MALTA – MONAKO – NIEMCY – 
NORWEGIA – POLSKA – PORTUGALIA – RUMUNIA – SAN MARINO – SERBIA – 
CZARNOGÓRA – SŁOWACJA – SŁOWENIA – SZWAJCARIA – SZWECJA – WĘGRY 
– WIELKA BRYTANIA – WŁOCHY 
W przypadku pojazdu, który ma być zarejestrowany po raz pierwszy w strefie 
terytorialnej określonej powyŜej, znajduje zastosowanie gwarancja obowiązująca w 
miejscu pierwszej rejestracji samochodu.  
W przypadku pojazdu, który ma być uŜytkowany i zarejestrowany poza strefą 
terytorialną określoną powyŜej, niniejsza gwarancja nie znajduje zastosowania. 
  
3. ZAKRES ZASTOSOWANIA GWARANCJI  
Klient ma prawo do:  
– bezpłatnego usunięcia (części i robocizna) wszelkich wad materiałowych lub 

montaŜowych stwierdzonych w pojeździe w sposób naleŜyty i zgłoszonych z 
inicjatywy Klienta lub upowaŜnionej przez niego osoby, oraz do ewentualnej naprawy 
szkód powstałych w wyniku tych wad w innych częściach pojazdu. Decyzję o tym, 
czy wadliwą część naleŜy naprawić, czy wymienić, podejmuje Autoryzowany Partner 
DACIA, przekazując odpowiednią informację Klientowi,  

– korzystania z usług Assistance przez 24h na dobę, na warunkach określonych w 
rozdziale „Assistance”.  

Gwarancja Producenta nie obejmuje:  
–  powłoki lakierniczej, która jest objęta osobną Gwarancją DACIA na Lakier, 
– pośrednich skutków ewentualnej wady (straty eksploatacyjne, unieruchomienie 

pojazdu, itd.),  
– elementów pojazdu, które zostały poddane modyfikacji, jak równieŜ skutków  

(zniszczenie, przedwczesne zuŜycie, uszkodzenie, itd.) tych modyfikacji dla innych 
części lub podzespołów pojazdu, albo dla ogólnych parametrów pojazdu, 
– kosztów poniesionych przez Klienta w ramach realizacji przeglądów okresowych 
zalecanych przez Producenta,  
– wymiany części na skutek ich normalnego zuŜycia związanego z eksploatacją 
pojazdu i jego przebiegiem,  
– uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwej obsługi pojazdu, a zwłaszcza 
nieprzestrzegania zaleceń dotyczących obsługi, okresowych przeglądów lub innych 
czynności przewidzianych w Karcie/KsiąŜce Przeglądów i Gwarancji oraz Instrukcji 
Obsługi,  
– uszkodzeń powstałych wskutek następujących przyczyn zewnętrznych:  

• wypadki, zderzenia, zadrapania, rysy, ślady powstałe w wyniku uderzeń Ŝwiru 
lub innych przedmiotów oraz gradu, akty wandalizmu,  

• opady związane z zanieczyszczeniem atmosfery, zanieczyszczenia pochodzenia 
roślinnego, np. Ŝywica, pochodzenia zwierzęcego, np. ptasie odchody, 
zanieczyszczenia chemiczne,  
• przewoŜonych produktów,  
• stosowanie paliwa nieodpowiedniej jakości,  
• montaŜ akcesoriów nie posiadających homologacji Producenta,  
• montaŜ akcesoriów posiadających homologację Producenta, zainstalowanych w 
sposób niezgodny z jego zaleceniami,  

– uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyŜszej: wyładowanie atmosferyczne, 
poŜar, powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne, rozruchy społeczne i zamachy.  
– kosztów dostarczenia samochodu do Autoryzowanego Partnera DACIA w 
przypadku, gdy pojazd nie jest unieruchomiony i gdy wada nie wpływa na 
bezpieczeństwo jego eksploatacji. 
 

4. JAK DZIAŁA GWARANCJA PRODUCENTA?  
W celu skorzystania z Gwarancji Producenta Klient powinien:  

– posiadać Kartę Przeglądów i Gwarancji oraz upewnić się, Ŝe została wpisana data 
wydania pojazdu, wpisanie tej daty jest warunkiem nabycia 
uprawnie ń w ramach Gwarancji ,  
– zgłosić się do jednego z Autoryzowanych Partnerów DACIA, którzy posiadają 
wyłączne upowaŜnienie do wykonywania napraw z tytułu Gwarancji Producenta,  
– okazać naleŜycie wypełnioną instrukcję obsługi lub ksiąŜkę przeglądów 
samochodu, z potwierdzeniem praw gwarancyjnych i dokonania przeglądów 
zalecanych przez Producenta (części: „potwierdzenie dokonania przeglądu” oraz 
„kontrola antykorozyjna”),  
– moŜliwie jak najszybciej udokumentować za pośrednictwem Autoryzowanego 
Partnera DACIA lub zgłosić na piśmie, istnienie wady objętej Gwarancją Producenta. 
JeŜeli pojazd jest unieruchomiony, Klient powinien zgłosić się do najbliŜszego 
Autoryzowanego Partnera DACIA lub skontaktować się z DACIA Assistance. 

Gwarancja Producenta nie znajduje zastosowania, a A UTOMOBILE 
DACIA S.A. i Autoryzowani Partnerzy DACIA s ą zwolnieni z 
wszelkiej odpowiedzialno ści z tego tytułu w przypadku, gdy :  

– pojazd był eksploatowany w warunkach niezgodnych z zaleceniami znajdującymi 
się w instrukcji obsługi, Karcie Przeglądów i Gwarancji i niniejszych Warunkach 
Gwarancyjnych (np.: nadmierne obciąŜenie pojazdu lub uŜywanie go w zawodach 
sportowych jakiegokolwiek typu),  
– stwierdzona wada wynika z faktu, Ŝe Klient zlecił naprawę lub obsługę pojazdu 
serwisowi nie naleŜącemu do sieci Autoryzowanych Partnerów DACIA i zalecenia 
Producenta odnośnie napraw lub obsługi pojazdu nie były przestrzegane.  

W zamian za części dostarczone przez DACIA z tytułu Gwarancji Producenta, części 
wymienione w ramach realizacji tej gwarancji stają się pełnoprawną własnością DACIA.  
Wszystkie naprawy (części i robocizna), wykonane w ramach Gwarancji Producenta, są 
objęte tą gwarancją aŜ do zakończenia pierwotnego okresu jej waŜności.  
Poza krajem pierwszej rejestracji pojazdu określonym w artykule 2 „zasięg terytorialny”, 
Gwarancja Producenta obowiązuje na takich samych zasadach jak w kraju pierwszej 
rejestracji, o ile pojazd jest uŜytkowany i pozostaje zarejestrowany w strefie terytorialnej 
objętej zakresem gwarancji (patrz artykuł 2).  
Przeniesienie prawa własności do pojazdu nie ma wpływu na warunki zastosowania 
Gwarancji Producenta. 
Gwarancja Umowna DACIA nie uprawnia do wymiany samochodu na nowy. 
 
5. DACIA ASSISTANCE  
Beneficjenci  
Klient lub upowaŜniony przez niego kierowca są uprawnieni do korzystania ze 
świadczeń DACIA Assistance na poniŜszych warunkach. 
Zdarzenie uprawniaj ące do skorzystania ze 
świadcze ń  
Unieruchomienie pojazdu z powodu awarii wskutek wystąpienia nieprzewidzianej usterki 
mechanicznej, elektrycznej lub elektronicznej objętej zakresem Gwarancji Producenta. 
Zakres terytorialny  
Świadczenia są zapewniane beneficjentom w Polsce, przez cały okres trwania 
gwarancji oraz w niŜej wymienionych krajach europejskich, w okresie pobytu nie 
przekraczającym 60 następujących po sobie dni : 
 ANDORA – AUSTRIA – BELGIA – CHORWACJA – CZECHY – DANIA – ESTONIA – 
FINLANDIA – FRANCJA – GRECJA – HISZPANIA – HOLANDIA – IRLANDIA – 
LIECHTENSTEIN – LITWA – LUKSEMURG – ŁOTWA – MONAKO – NIEMCY – 
NORWEGIA – POLSKA – PORTUGALIA – RUMUNIA – SAN MARINO – SERBIA – 
CZARNOGÓRA – SŁOWACJA – SŁOWENIA – SZWAJCARIA – SZWECJA – WĘGRY 
– WIELKA BRYTANIA – WŁOCHY 
Realizacja świadcze ń Assistance  
Świadczenia Assistance są realizowane wyłącznie przez DACIA Assistance.  
Przed skontaktowaniem się z DACIA Assistance, nr tel.: (48-22) 575 9444, Klient 
powinien przygotować wymienione poniŜej informacje, aby zapewnić większą 
skuteczność pomocy:  
– Dokładne miejsce połoŜenia pojazdu, w którym wystąpiła awaria: ulica i numer, droga 
i słupek kilometrowy, oznaczenia wizualne, itd. 
– Identyfikacja pojazdu: numer identyfikacyjny VIN figurujący w Karcie Przeglądów i 

Gwarancji, numer rejestracyjny pojazdu, typ silnika.  
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• nieprzestrzeganie zaleceń producenta, 
Po zgłoszeniu awarii przez Klienta i w zaleŜności od jego sytuacji, DACIA Assistance 
organizuje świadczenia określone poniŜej i pokrywa ich koszt, z zastrzeŜeniem 
poniŜszych postanowień. 
Klient nie musi pokrywać zaliczkowo kosztów, za wyjątkiem kosztów skontaktowania się 
z DACIA Assistance oraz stosownie do obowiązujących przepisów, kosztów holowania, 
gdy pojazd jest holowany na autostradzie lub na drodze porównywalnej z autostradą. W 
takim przypadku Klient musi przekazać odpowiednią informację do DACIA Assistance, 
gdy tylko zjedzie z autostrady lub z drogi porównywalnej z autostradą.  
 
a) Usuni ęcie awarii na miejscu  
W miarę moŜliwości DACIA Assistance organizuje usunięcie awarii na miejscu, w jak 
najkrótszym czasie.  
b) Holowanie  
JeŜeli awaria nie moŜe zostać usunięta na miejscu, pojazd zostanie odholowany do 
najbliŜszego serwisu DACIA lub w razie jego braku, w niektórych krajach europejskich, 
do najbliŜszego serwisu RENAULT, który moŜe wykonać naprawę.  
UWAGA: DACIA Assistance nie pokrywa wydatków ponies ionych 
przez Klienta, na które nie została udzielona wcze śniejsza zgoda. 
 

GWARANCJA DACIA NA LAKIER  

 

1. CZAS TRWANIA GWARANCJI NA LAKIER  
DACIA udziela gwarancji na lakier na okres 2 lat, licząc od daty wydania nowego 
pojazdu wpisanej w Karcie Przeglądów i Gwarancji, przy czym gwarancja ta obejmuje 
nadwozie oraz inne elementy lakierowane (zewnętrzne lusterka wsteczne, zderzaki) 
pojazdów osobowych i dostawczych z gamy DACIA. 
  
2. ZASIĘG TERYTORIALNY  
Zasięg terytorialny Gwarancji na Lakier jest taki sam jak Gwarancji Producenta. 
  
3. ZAKRES ZASTOSOWANIA GWARANCJI NA 

LAKIER  
Gwarancja ta obejmuje nieodpłatną naprawę lub wymianę elementów, w których 
występują usterki lakieru (uszkodzenie lakieru bazowego, lakieru wykończeniowego, 
wskutek jakichkolwiek wad materiałowych, produkcyjnych lub związanych z 
nakładaniem lakieru) uznane przez Producenta, przy czym czynność tę musi 
wykonywać Autoryzowany Partner DACIA, przekazując odpowiednią informację 
Klientowi.  
Naprawa ta będzie uwzględniać stan ogólny pojazdu, łącznie z jego wiekiem, 
przebiegiem i sposobem obsługi. 
  
4. GWARANCJA DACIA NA LAKIER NIE OBEJMUJE:  
– szkód nie objętych Gwarancją Producenta, określonych w rozdziale 3 „Zakres 

zastosowania Gwarancji”.  
– szkód powstałych w wyniku działania siły wyŜszej: wyładowanie atmosferyczne, 

poŜar, powódź, trzęsienie ziemi, działania wojenne, rozruchy społeczne i zamachy.  
– elementów mechanicznych nie będących integralną częścią nadwozia lub podwozia 

(obręcze kół, układ wylotowy, itd.) 
  
5. WARUNKI ZASTOSOWANIA GWARANCJI NA 

LAKIER  
W celu skorzystania z Gwarancji na Lakier Klient musi zwrócić się do jednego z 
Autoryzowanych Partnerów DACIA, którzy posiadają wyłączne upowaŜnienie do 
wykonywania napraw z tego tytułu.  
Klient musi okazać naleŜycie wypełnioną (data wydania) Kartę Przeglądów i Gwarancji 
potwierdzającą prawo do gwarancji.  
W zamian za części dostarczone przez DACIA z tytułu Gwarancji na Lakier, części 
wymienione w ramach realizacji tej gwarancji stają się pełnoprawną własnością DACIA.  
Naprawy i elementy zamontowane w ramach Gwarancji na Lakier są objęte tą 
gwarancją aŜ do zakończenia pierwotnego okresu jej waŜności.  
Przeniesienie prawa własności do pojazdu nie ma wpływu na warunki zastosowania 
Gwarancji na Lakier.  
Gwarancja na Lakier nie uprawnia do wymiany samochodu na nowy. 

– Telefon, pod którym moŜna skontaktować się z Klientem.  

GWARANCJA ANTYKOROZYJNA DACIA 

 

1. CZAS TRWANIA GWARANCJI ANTYKOROZYJNEJ  
Gwarancja ta znajduje zastosowanie począwszy od daty wydania pojazdu figurującej w 
Karcie Przeglądów i Gwarancji przez okres 6 lat, w przypadku wszystkich pojazdów z 
gamy DACIA. 
 
2. ZASIĘG TERYTORIALNY  
Zasięg terytorialny Gwarancji Antykorozyjnej jest taki sam jak Gwarancji Producenta. 
 
3. ZAKRES ZASTOSOWANIA GWARANCJI 
ANTYKOROZYJNEJ  
W ramach uzupełnienia Gwarancji Producenta, DACIA udziela gwarancji na nadwozie i 
płytę podłogową wszystkich pojazdów z gamy DACIA wymienionych powyŜej, z tytułu 
perforacji elementów od wewnątrz w wyniku korozji blachy spowodowanej wadą 
produkcyjną, materiałową lub niewłaściwym zastosowaniem produktów ochronnych.  
Gwarancja ta obejmuje naprawę lub wymianę elementów, w przypadku których 
wystąpiła perforacja blachy na skutek uznanej przez Producenta wady produkcyjnej, 
materiałowej lub niewłaściwego zastosowania produktów ochronnych.  
Decyzję o tym, czy elementy te naleŜy naprawić, czy wymienić, podejmuje 
Autoryzowany Partner DACIA, przekazując odpowiednią informację Klientowi. 
  
4. GWARANCJA ANTYKOROZYJNA DACIA NIE 
OBEJMUJE:  

– szkód nie objętych Gwarancją Producenta, określonych w rozdziale 3 „Zakres 
zastosowania Gwarancji”. 
– elementów mechanicznych nie będących integralną częścią nadwozia lub płyty 
podłogowej (obręcze kół, układ wylotowy, itp.). 
 

5. WARUNKI ZASTOSOWANIA GWARANCJI 
ANTYKOROZYJNEJ  
W celu skorzystania z Gwarancji Antykorozyjnej Klient musi zgłosić się do jednego z 
Autoryzowanych Partnerów DACIA, którzy posiadają wyłączne upowaŜnienie do 
wykonywania napraw z tego tytułu.  
Klient musi okazać naleŜycie wypełnioną (data wydania pojazdu i potwierdzone kupony 
kontroli antykorozyjnej) Kartę Przeglądów i Gwarancji, aby potwierdzić posiadanie 
prawa do gwarancji.  
Zastosowanie Gwarancji Antykorozyjnej DACIA jest uwarunkowane wykonywaniem 
kontroli antykorozyjnych nadwozia, ramy silnika i podwozia. Kontrole te muszą być 
przeprowadzane zgodnie z częstotliwością wskazaną w Karcie Przeglądów i Gwarancji, 
lecz nie rzadziej niŜ raz na dwa lata. Są one uwzględnione w ramach okresowych 
przeglądów wykonywanych przez Autoryzowanych Partnerów DACIA. 
W przypadku, gdy Klient zleca wykonanie kontroli antykorozyjnej niezaleŜnie od 
okresowego przeglądu, musi pokryć oddzielnie jej koszt. 
Po przeprowadzeniu kontroli Klient powinien upewni ć się, czy 
pracownik serwisu wykonuj ący tę czynno ść prawidłowo wypełnił 
kupon kontroli nadwozia i podwozia, znajduj ący si ę w instrukcji 
obsługi lub w ksi ąŜce przegl ądów pojazdu, co jest warunkiem 
zachowania praw z tytułu Gwarancji Antykorozyjnej. W przypadku 
stwierdzenia, i Ŝ pracownik wykonuj ący tę czynno ść nie wypełnił 
kuponu Klient powinien zwróci ć uwag ę na to pracownikowi i 
zaŜądać wypełnienia . 
Naprawa ewentualnych uszkodzeń musi być wykonana w jak najkrótszym terminie. 
Warunkiem zastosowania Gwarancji Antykorozyjnej DACIA jest równieŜ wykonywanie 
napraw nadwozia i podwozia zgodnie z zaleceniami DACIA. 
Naprawa lub wymiana elementów w warunkach opisanych w rozdziale 3 „Zakres 
zastosowania Gwarancji” musi uwzględniać stan ogólny pojazdu, łącznie z jego 
wiekiem, przebiegiem i sposobem obsługi. 
Części wymienione w ramach Gwarancji Antykorozyjnej stają się pełnoprawną 
własnością DACIA. 
Naprawy i elementy zamontowane w ramach Gwarancji Antykorozyjnej są objęte tą 
gwarancją aŜ do zakończenia pierwotnego okresu jej waŜności. 
Przeniesienie prawa własności do pojazdu nie ma wpływu na warunki zastosowania 
Gwarancji Antykorozyjnej. 
Gwarancja Antykorozyjna nie uprawnia do wymiany samochodu na nowy. 
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DODATEK DOT. OBSŁUGI SERWISOWEJ  
Dodatek ten ma zastosowanie wyłącznie do samochodów wydanych bez ksiąŜki 
przeglądów. 
W pozostałych przypadkach naleŜy stosować się do zapisów zamieszczonych w 
ksiąŜce przeglądów dostarczonej wraz z samochodem.  
 
INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OBSŁUGI 
SERWISOWEJ 
Program obsługi serwisowej obejmuje przeglądy DACIA wraz z czynnościami 
dodatkowymi. Aby zachować fabryczną jakość samochodu DACIA pod względem 
bezpieczeństwa, komfortu i osiągów, naleŜy przestrzegać programu obsługi 
serwisowej. 
 
PRZEGLĄD DACIA 
Przeglądy DACIA dotyczą wszystkich samochodów DACIA i obejmują wymianę oleju, 
wymianę filtra oleju, czynności kontrolne, uzupełnienie poziomu płynów oraz wymianę 
zuŜywających się części. Przeglądy DACIA naleŜy przeprowadzać z częstotliwością 
określoną w programie obsługi serwisowej pojazdu. 
System kontroli jakości oleju (OCS) (jeśli znajduje się na wyposaŜeniu pojazdu) 
wykrywa przedwczesne pogorszenie właściwości oleju silnikowego spowodowane 
szczególnymi warunkami eksploatacji. Więcej informacji znajduje się w części 
„Szczególne warunki eksploatacji”. Kierowca jest powiadamiany o konieczności 
przeprowadzenia czynności serwisowych (w szczególności wymiany oleju) za pomocą 
komunikatu o przeglądzie lub wymianie oleju, wyświetlanego na tablicy wskaźników 
(informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi pojazdu). 
Określona przez DACIA częstotliwość przeprowadzania przeglądów/wymiany oleju nie 
wyklucza konieczności systematycznej kontroli poziomu oleju. Czynność tę, podobnie 
jak kontrolę poziomu innych płynów oraz zuŜycia elementów bezpieczeństwa moŜe 
wykonać lokalny przedstawiciel DACIA. 
W przypadku eksploatacji pojazdu poza krajem jego pochodzenia, naleŜy 
skonsultować się z lokalnym przedstawicielem sieci DACIA, w celu dopasowania 
programu obsługi serwisowej do lokalnych warunków. 
 

CZYNNOŚCI DODATKOWE 
Czynności dodatkowe są przeprowadzane w zaleŜności od konkretnego pojazdu: 
konieczna moŜe być wymiana niektórych części lub płynów (jako uzupełnienie 
przeglądu DACIA) z częstotliwością podaną w programie obsługi serwisowej danego 
pojazdu. DACIA zastrzega sobie prawo do modyfikacji programu przeglądów w 
dowolnym momencie eksploatacji pojazdu w ramach polityki doskonalenia produktów. 
 
SZCZEGÓLNE WARUNKI EKSPLOATACJI 
DACIA zaleca dostosowanie częstotliwości wymiany określonych części i płynów, na 
które wpływ mogą mieć szczególne warunki eksploatacji. 
Lista szczególnych warunków eksploatacji i zalecane częstotliwości obsługi: 
A) – Co najmniej 50% przebiegu z prędkością poniŜej 30 km/h lub przy silniku 
pracującym na obrotach jałowych (dotyczy głównie jazdy w mieście, pojazdów 
uŜywanych jako taksówki, samochody dostawcze itp.) (1) 
– Długotrwałe uŜytkowanie (powyŜej 5000 km/rok) w temperaturach powyŜej 30°C lub 
poniŜej -15°C 
– Praca pojazdu w otoczeniu o duŜym zapyleniu (powyŜej 1000 km/rok na placach 
budowy, torach wyścigowych itd.) 
– Co najmniej 30% przebiegu z przyczepą lub przyczepą turystyczną o masie powyŜej  
500 kg (dotyczy określonych pojazdów) (1): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czynności  
 

Częstotliwość obsługi 

Wymiana oleju silnikowego, filtra 
oleju, filtra kabiny, 
filtra powietrza, filtra paliwa 

Zmniejszenie o połowę przebiegu, po 
którym zalecana jest 
wymiana w standardowych warunkach 
eksploatacji (2) 

Paski i rolki napędowe (rozrząd i 
akcesoria) (3) 
 

Przyspieszenie wymiany elementów o 40 
000 km w 
stosunku do standardowych warunków 
eksploatacji 

(1) Szczególne warunki wykryte przez OCS (Oil Control System – System kontroli 
jakości oleju); 
(2) Praca silnika na obrotach jałowych przez co najmniej 50% czasu (częste postoje bez 
wyłączania silnika), zmniejszenie o połowę okresu, po którym zalecana jest wymiana 
oleju silnikowego i filtra oleju; 
(3) Podczas wykonywania tego przeglądu naleŜy wymienić koła pasowe z tłumikiem 
drgań w przypadku niektórych silników. Więcej informacji moŜna uzyskać u lokalnego 
przedstawiciela DACIA. 
B) – UŜytkowanie pojazdu z zastosowaniem oleju silnikowego* i/lub paliwa nie 
spełniającego wymogów DACIA (podanych w instrukcji obsługi pojazdu oraz w karcie 
przeglądów i gwarancji). 
* W przypadku silników Diesel wyposaŜonych w Filtr Cząstek Stałych (FAP), 
uŜywanie innego oleju niŜ zalecany moŜe doprowadzić do jego uszkodzenia. 
 

Czynności  
 

Częstotliwość obsługi 

Wymiana oleju silnikowego, filtra 
oleju, filtra kabiny, 
filtra powietrza, filtra paliwa 
 

Zmniejszenie o połowę przebiegu, po 
którym zalecana jest 
wymiana w standardowych warunkach 
eksploatacji 
 

 
C) – Samochody 4x4 (4WD): dłuŜsze uŜywanie w szczególnie cięŜkich warunkach (np.: 
silne opady atmosferyczne), na obszarach o duŜej wilgotności lub częsta jazda po 
wodzie i błocie: 
 

Czynności  
 

Częstotliwość obsługi 

Wymiana oleju w tylnym moście 4x4 
(4WD) 
Olej: TRANSELF UNIVERSAL FE 
80W90 
 

Co drugą wymianę oleju silnikowego 
 

 
HOMOLOGACJA SPRZ ĘTU DZIAŁAJ ĄCEGO NA 
CZĘSTOTLIWOŚCIACH RADIOWYCH LUB NISKICH 
CZĘSTOTLIWOŚCIACH 
Sprzęt działający na częstotliwościach radiowych lub niskich częstotliwościach, 
montowany jako wyposaŜenie standardowe w pojazdach DACIA, jest zgodny z 
istotnymi wymogami dyrektywy R&TTE. 
Rejony, w których obowiązuje ww. dyrektywa to kraje Unii Europejskiej, Francuskie 
Departamenty i Terytoria Zamorskie, Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne, 
francuskie terytoria zaleŜne oraz: Algieria, Andora, AzerbejdŜan, Białoruś, Boliwia, 
Kolumbia, Kostaryka, WybrzeŜe Kości Słoniowej, Kuba, Ekwador, Etiopia, Gruzja, 
Gwatemala, Republika Gwinei Bissau, Gujana, Honduras, Wyspy Normandzkie, 
Kajmany, Wyspy Kanaryjskie, Komory, Wyspy Owcze, Wyspy Dziewicze Stanów 
Zjednoczonych, Indie, Irlandia, Liberia, Liechtenstein, Macedonia, Mali, Monako, 
Namibia, Nepal, Nikaragua, Niger, Norwegia, Nowa Zelandia, Uganda, Uzbekistan, 
Panama, Paragwaj, Ceuta, Republika Czech, Rosja, Rwanda, San Marino, Salwador, 
Sudan, Szwajcaria, Tanzania, Tajlandia, Turkmenistan, Turcja, Ukraina, Watykan, 
Wietnam. 
GWARANCJA DACIA NIE WYŁĄCZA, NIE OGRANICZA, ANI NIE ZAWIESZA 
UPRAWNIEŃ KUPUJĄCEGO WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. 
Importer pojazdu: Renault Polska Sp. z o.o. , ul. Marynarska 13, 02-674 Warszawa, 
Polska  
Infolinia Renault Polska Sp. z o.o. : tel.: +48 22 575 9999,  
e-mail: kontakt.klient@renault.com.pl 
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   WYDANIE
   PAŃSTWA SAMOCHODU

Model :

                       Przez :

    Prezentacja i obja śnienia:

1. Przód pojazdu i komora silnika
Np. zalecenia w zakresie konserwacji i prawidłowej eksploatacji, sprawdzanie poziomu płynów, …

2. Miejsce pasa Ŝera z przodu
Np. odłączanie poduszki powietrznej pasaŜera (w celu zamocowania fotelika dla dziecka na przednim miejscu), …

3. BagaŜnik / tył samochodu
Np. umiejscowienie koła zapasowego i standardowego zestawu narzędzi, mocowanie gaśnicy …

4. Miejsca z tyłu
Np. bezpieczeństwo dzieci (mocowania fotelików Isofix), modułowość foteli, ...

5. Miejsce kierowcy
Np.: regulacja fotela kierowcy, korzystanie z tablicy wskaźników : ekran stanów samochodu i komputer pokładowy .

Np : programowanie radia, system podłączania telefonu, automatyczne zapalanie się świateł, system nawigacji, …

6. Usługi oferowane przez firm ę Partnera DACIA

7. Przekazanie dokumentów pojazdu oraz kompletu kluczy ków / kart

8. Warunki gwarancji oraz program przegl ądów 
Warunki gwarancji i przeglądów (karta lub ksiąŜka), potwierdzenia wykonania przeglądów .

9. W przypadku pojazdów wyposa Ŝonych w system MEDIA NAV: funkcje, obsługa, aktuali zacje danych

10. ZałoŜenie dla Klienta konta konta na stronie Moja Dacia

.            Tak ����  Nie ����

.            Tak ����  Nie ����

Uwagi :

   

śYCZYMY SZEROKIEJ DROGI !

Podpis Klienta: Podpis handlowca:

Czy zaprezentowano Pani/Panu samochód zgodnie z pow yŜszym 
planem ?

Czy Pani/Pana samochód (w tym wyposa Ŝenie w akcesoria) jest zgodny 
z zamówieniem?

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących wydania lub związanych z Państwa samochodem prosimy o 
skontaktowanie się z Państwa sprzedawcą.

Imię i nazwisko Klienta : 

    Samochód wydany dnia :

 
 


