


7 שנים אחריות



I  

 




















1

מבוא




הגדרות
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(KIA MOTORS CORPORATION)
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ברכות מחברת קיה
           










           


           





  

לפני קבלת הרכב
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דע זכויותיך
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מה מכוסה באחריות
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כיסוי האחריות












אחריות מוגבלת
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אחריות נוספת מוגבלת
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אחריות בעל הרכב


           



















 






















           


         





אחריות מוגבלת נגד חלודה (חירור)
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 אחריות מוגבלת לחלקי חילוף
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מה אינו מכוסה באחריות
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תוקף האחריות מותנה בקיום התנאים הבאים:
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מדריך לבעל רכב


















          


           














Kia MotorsCorp
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