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Przejdź on-line!
Najważniejsze korzyści:
z Oszczędność pieniędzy dzięki ofertom 

przygotowanym specjalnie dla 
Twojego Opla

z Wszystkie informacje o Twoim 
samochodzie dostępne za jednym 
kliknięciem myszki

z Szybkie zgłaszanie żądań 
serwisowych on-line

Odwiedź stronę www.myOpel.com w celu 
uzyskania dodatkowych informacji oraz 
dokonania nieodpłatnej rejestracji.

ZAREJESTRUJ SIĘ TERAZ:
myOpel.com
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Oświadczenie właściciela 
o przyjęciu pojazdu 

Niniejszym oświadczam, że pojazd 
został mi dostarczony w nienagannym 
stanie technicznym, zaś dołączone 
elementy obejmują kluczyki, kartę 
pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję 
obsługi systemu informacyjnego, 
książeczkę serwisową i gwarancyjną 
oraz zestaw narzędziowy. 
Poinformowano mnie o częstotliwości 
i wymaganiach w zakresie przeglądów 
serwisowych, w tym czynności 
związanych z eksploatacją w trudnych 
warunkach, ze szczególnym 
uwzględnieniem wymiany oleju oraz 
konieczności regularnej kontroli jego 
poziomu. Udzielono mi szczegółowych i 
zrozumiałych informacji dotyczących 
sposobu korzystania z pojazdu.
Przedstawiono mi program Opel 
Assistance oraz warunki gwarancji, 
które zrozumiałem i akceptuję.

Przyjmuję warunki gwarancji podane 
w niniejszej książeczce 
i odpowiedzialność za wykonywanie 
odpowiednich czynności oraz 
przeprowadzanie przeglądów pojazdu.
Niniejszym potwierdzam, że udzielono 
mi szczegółowych, zrozumiałych i 
kompletnych informacji dotyczących 
funkcji i działania filtra cząstek stałych 
DPF (ang. Diesel Particle Filter) przy 
silniku wysokoprężnym, istotnego 
procesu regeneracji filtra DPF oraz 
konsekwencji przerwania takiej 
regeneracji. 
Zostałem również poinformowany o 
częstotliwości i sposobie uzupełniania 
czynnika Ad Blue.
Rozumiem, akceptuję i potwierdzam, 
że kierowca ponosi pełną 
odpowiedzialność za użytkowanie 
samochodu zgodnie z instrukcją obsługi 
oraz za zapewnianie warunków jazdy 
umożliwiających przeprowadzanie 
regeneracji filtra DPF.

Data wydania

Kupujący

Miejscowość, data

Podpis Kupującego

Arkusz należy oderwać przed wydaniem pojazdu i po podpisaniu przez Klienta umieścić w teczce pojazdu.
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Ważne dane pojazdu Sprzedawca

Model

VIN 

Typ, numer silnika 

Skrzynia biegów 

Kolor, kod 

Tapicerka, kod 

Pierwsza rejestracja 

Kluczyk do pojazdu

Model systemu audio

Kod immobilizera

Kod systemu informacyjnego

Fabrycznie zainstalowany akumulator nr:

Nazwa Sprzedawcy

Adres

Miejscowość, data

Dane rejestrowe

Podpis i pieczątka Sprzedawcy 
(Autoryzowany Dealer marki Opel)
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2 Wprowadzenie

Wprowadzenie 

Książeczka serwisowa 
i gwarancyjna 
Książeczka serwisowa i gwarancyjna 
jest przypisana do samochodu i z tego 
względu Sprzedawca - gwarant 
powinien ją przekazać Kupującemu 
podczas sprzedaży pojazdu. 
Zawiera obowiązujące warunki 
gwarancji na samochody marki Opel, 
dokumentację przeprowadzonych 
czynności naprawczych 
i konserwacyjnych, a także czynności 
wykonanych w ramach usługi 
Opel Assistance w przypadku awarii. 
W razie serwisowania samochodu 
w warsztacie niniejszą książeczkę 
należy mieć zawsze przy sobie. 
Dowód wszystkich kontroli i czynności 
serwisowych przeprowadzonych 
zgodnie z harmonogramem jest 
wymagany w przypadku rozpatrywania 
roszczeń gwarancyjnych, jak również 
stanowi cenny dodatek podczas 
sprzedaży samochodu. 

Personel Autoryzowanych Serwisów 
marki Opel jest wyposażony 
w najnowocześniejsze Narzędzia 
warsztatowe i diagnostyczne, a także 
pracuje zgodnie ze ściśle określonymi 
procedurami producenta pojazdów 
Adam Opel AG lub importera pojazdów 
General Motors Poland Sp. z o.o. 
(firma Opel). Co więcej, wyposażenie 
techniczne stacji jest nieustannie 
wymieniane zgodnie z wymogami. 
Z tego względu zalecamy wykonywanie 
czynności serwisowych w 
Autoryzowanych Serwisach marki Opel 
oraz korzystanie z oryginalnych części 
zamiennych i akcesoriów marki Opel. 

Adam Opel AG z siedzibą w 
Rüsselsheim am Main (65423) 
Bahnhofsplatz, Niemcy
Zarejestrowana w Rejestrze 
Handlowym B Sądu Rejonowego w 
Darmstadt, pod numerem HRB 89558 o 
kapitale zakładowym 664 679 600 EUR
General Motors Poland Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie (02-675), 
ul. Wołoska 5, zarejestrowana w 
Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonym 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. 
Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000019125, 
nr NIP 526-015-13-65, o kapitale 
zakładowym 39 666 000 PLN
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3Międzynarodowy certyfikat gwarancyjny

Międzynarodowy 
certyfikat 
gwarancyjny 
Pierwszy Właściciel 

Dane osobowe Kupujących nowe 
samochody będą przetwarzane przez 
Sprzedawcę oraz General Motors 
Poland Sp. z o.o. z siedzibą w 
Warszawie, na potrzeby obsługi 
Kupujących zgodnie z krajowymi 
przepisami o ochronie danych 
osobowych. Dane te mogą być 
przetwarzane w tym celu również przez 
spółki z grupy General Motors oraz 
usługodawców tych spółek, mających 
siedzibę poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. Podanie danych jest 
dobrowolne, a Kupującym przysługuje 
prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz prawo ich poprawiania.
Niniejszy dokument upoważnia 
do korzystania z usług dowolnego 
Autoryzowanego Serwisu marki Opel 
wskazanego w Autoryzowanego 
Serwisu marki Opel wskazanego w  
Warunkach gwarancji w punkcie 5 
Zasięg geograficzny gwarancji 
w zakresie kontroli oraz prac 
serwisowych i gwarancyjnych.
Gwarancja obowiązuje od dnia dostawy 
lub pierwszej rejestracji, zależnie od 
tego, co nastąpi wcześniej.

Drugi Właściciel 

Trzeci Właściciel 

Czwarty Właściciel 

Model pojazdu 

Numer identyfikacyjny pojazdu

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Miejscowość, data

Podpis i pieczątka 
Sprzedawcy 

(Autoryzowany Dealer marki Opel)

Rozpoczęcie obowiązywania gwarancji. 

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny

Nazwisko/numer Klienta

Numer rejestracyjny
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4 Dane pojazdu / Przegląd przedsprzedażny

Dane pojazdu / 
Przegląd 
przedsprzedażny

Przegląd przedsprzedażny 
i dostawa pojazdu 
W celu zapewnienia, że samochód jest 
pozbawiony jakichkolwiek usterek, 
przed dostarczeniem pojazdu Klientowi 
przeprowadzany jest przegląd 
przedsprzedażny.
Klient został poinformowany o 
częstotliwości czynności serwisowych, 
wymiany oleju oraz sprawdzania 
poziomu oleju oraz otrzymał listę 
kontrolną czynności obsługowych w 
ramach przeglądu przedsprzedażnego.

Dane pojazdu Przygotował

Model 

Numer identyfikacyjny pojazdu

Typ silnika, numer silnika

Skrzynia biegów

Kod koloru lakieru

Kod wykończenia wnętrza

Data pierwszej rejestracji

Autoryzowany Dealer marki Opel, 
który dostarczył pojazd

Adres

Miejscowość, data

Dane rejestrowe

Podpis i pieczątka 
(Autoryzowany Dealer marki Opel)
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5Potwierdzenie czynności serwisowych

Potwierdzenie 
czynności 
serwisowych 

Wykonanie czynności serwisowych 
jest dokumentowane na kolejnych 
stronach Książeczki serwisowej. 
Obsługę okresową należy 
przeprowadzać za każdym razem, 
gdy pojawi się odpowiedni komunikat 
na wyświetlaczu, lecz nie później niż 
przed upływem okresów 
międzyprzeglądowych podanych 
w Instrukcji obsługi.
Dopuszczalne klasy jakości oraz 
lepkości oleju silnikowego są podane 
w Instrukcji obsługi.

Wykonanie czynności oznaczono 
jako Tak lub Nie 

Uwaga
Zapisanych informacji 
szczegółowych nie wolno 
modyfikować.

Tak = płyn lub element został 
wymieniony

Nie = wymiana nie była konieczna

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)
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6 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

SB_PL-pl.book  Page 6  Friday, April 10, 2015  1:33 PM



7Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)
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8 Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)
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9Potwierdzenie czynności serwisowych

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)

Przegląd: Okresowy  Główny 
Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4 -  C3 

Lepkość:  W-
Środek przeciwdziałający
zamarzaniu, płyn chłodzący  °C
Tak Nie

  Bateria (pilot zdalnego 
sterowania radiem)

  Filtr przeciwpyłkowy 
  Wkład filtra powietrza
  Pasek wielorowkowy
  Pasek zębaty 
  Filtr paliwa
  Olej przekładniowy
  Płyn hamulcowy
  Zestaw do naprawy opon
  Elementy cierne hamulców

z przodu / z tyłu
  Świece zapłonowe
  Płyn chłodzący

Podpis i pieczątka 
autoryzowanego serwisu

Następny przegląd według wskaźnika
Data km

(+ maks. 1 miesiąc) (+ maks. 1500 km)
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10 Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Dodatkowa wymiana 
oleju silnikowego 
i filtra oleju

Dopuszczalne klasy jakości oraz 
lepkości oleju silnikowego są podane w 
Instrukcji obsługi.

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu
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11Dodatkowa wymiana oleju silnikowego i filtra oleju

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu

Data km 

Olej silnikowy 
Klasa: dexos 1  dexos  2 

GM-LL-A-025  GM-LL-B-025 
ACEA A3  B4  C3 

Lepkość:  W-

Osuszenie lub wymiana filtra paliwa
do silników wysokoprężnych 

Podpis i pieczątka
autoryzowanego serwisu
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12 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Przegląd 
zabezpieczenia 
antykorozyjnego 
Przegląd zabezpieczenia 
antykorozyjnego blachy 
nadwozia/podwozia
Aby zachować gwarancję na 
zabezpieczenie antykorozyjne, należy 
przeprowadzać przeglądy nadwozia 
pojazdu w Autoryzowanym Serwisie 
marki Opel co 12 miesięcy, a w 
przypadku modeli Combo, Vivaro i 
Movano – co 24 miesiące.
Pojazd dostarczony do warsztatu musi 
być czysty, aby przeprowadzenie prze-
glądu było możliwe. Należy pamiętać, że 
dotyczy to zarówno podwozia, wnęk kół 
itp., jak i zewnętrznej części samochodu. 
W razie wątpliwości związanych z przy-
gotowaniem pojazdu, prosimy o kontakt 
z Autoryzowanym Serwisem marki Opel 
przed przystąpieniem do przeglądu.
Przed oddaniem auta do przeglądu 
wszystkie uszkodzenia lakieru muszą 
zostać naprawione w Autoryzowanym 
Serwisie marki Opel zgodnie z 
wytycznymi wydanymi przez firmę Opel.

Dla zachowania gwarancji niezbędne 
jest potwierdzenie wykonania wszystkich 
opisanych czynności serwisowych 
związanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym na formularzu na 
następnych stronach niniejszej 
Książeczki serwisowej i gwarancyjnej. 

Zalecenia dotyczące napraw 
powypadkowych
Naprawy nadwozia i powłoki lakierniczej 
muszą być przeprowadzone zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel, tak aby spełniały 
wymogi dotyczące trwałego zabezpie-
czenia antykorozyjnego.
Ponieważ wadliwe lub niewłaściwe 
naprawy można „zamaskować”, wszyst-
kie obszary nadwozia, w których prze-
prowadzono naprawę powłoki lakier-
niczej, zostają wyłączone z gwarancji.
Pracownicy Autoryzowanego Serwisu 
marki Opel dysponują odpowiednimi 
kwalifikacjami, wyposażeniem i 
materiałami niezbędnymi do wykonania 
odpowiedniego zabezpieczenia 
antykorozyjnego. W razie konieczności 
po naprawie zalecą wykonanie 
dodatkowych czynności w celu 
zachowania wartości Państwa pojazdu.

Kontrola wzrokowa 
i potwierdzenia 
Podczas przeglądu pojazdu 
wykonywana jest kontrola wzrokowa 
lakieru, nadwozia i zabezpieczenia 
antykorozyjnego podwozia mająca 
na celu wykrycie uszkodzeń. Klient 
zostanie poinformowany na piśmie 
o wszelkich uszkodzeniach i ich 
naprawach. Na kolejnych stronach 
umieszczane są informacje o 
uszkodzeniach i potwierdzenia 
wykonanych czynności serwisowych. 

Uszkodzenie
Stwierdzone uszkodzenia mogą zostać 
naprawione za dodatkową opłatą. 

Przegląd wykonywany jako 
osobna usługa
Wykonanie przeglądu zabezpieczenia 
antykorozyjnego jest niezbędne nawet 
po wygaśnięciu gwarancji na samochód 
w celu zachowania gwarancji 
dotyczącej korozji perforacyjnej. 
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13Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

1. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiony
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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14 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

2. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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15Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

3. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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16 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

4. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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17Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

5. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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18 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

6. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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19Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

7. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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20 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

8. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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21Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

9. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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22 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

10. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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23Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

11. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel
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24 Przegląd zabezpieczenia antykorozyjnego

Ilustracja dotyczy wszystkich modeli.

Oznaczyć wynik badania odpowiednim symbolem: 
o Odpryski po uderzeniu kamienia z Uszkodzenie nadwozia
§ Wgniecenie / uderzenie # Uszkodzenia lakieru
< Zarysowanie 6 Uszkodzenie zabezpieczenia podwozia

12. przegląd 
Samochód sprawny
Tak  Nie 

Samochód naprawiono
Tak  Nie 

Uszkodzenie powypadkowe/
nadwozia naprawiono zgodnie z 
wytycznymi firmy Opel
Tak  Nie 

Uwagi

Data

km 

Podpis i pieczątka
Autoryzowanego Serwisu marki Opel

SB_PL-pl.book  Page 24  Friday, April 10, 2015  1:33 PM



25Warunki gwarancji dla krajów UE

Warunki gwarancji 
dla krajów UE

Niniejsza gwarancja udzielona przez 
Sprzedawcę określa dodatkowe środki 
prawne przysługujące Kupującemu 
względem Sprzedawcy w uzupełnieniu 
tych wynikających z umowy sprzedaży. 
Niniejsza gwarancja w szczególności 
nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie 
zawiesza uprawnień Kupującego 
wynikających z przepisów o rękojmi za 
wady rzeczy sprzedanej.

1. Gwarancja na nowe pojazdy 
marki Opel

1.1.Gwarancja ogólna

Sprzedawca udziela gwarancji na 
pojazdy samochodowe i zapewnia, że 
każdy z pojazdów jest w nienagannym 
stanie i zachowa sprawność 
funkcjonalną przez okres 
24 miesięcy / bez ograniczenia 
przebiegu.
Gwarancja obowiązuje od daty wydania 
pojazdu Kupującemu przez Sprzedawcę 
lub od daty pierwszej rejestracji pojazdu, 
zależnie od tego, co nastąpiło wcześniej 
(data rozpoczęcia okresu gwarancji). 
1.2.Warunki gwarancji
Gwarancja jest udzielana na pojazd i 
przechodzi na kolejnego właściciela w 
przypadku zmiany właściciela. W celu 
prawidłowego przeniesienia gwarancji 
wymagane jest przekazanie kolejnemu 
właścicielowi książki serwisowej i 
gwarancyjnej pojazdu. Wszelkie 
roszczenia gwarancyjne wygasają z 
upływem okresu gwarancyjnego.

W przypadku usterek objętych 
gwarancją i zgłoszonych w trakcie 
okresu gwarancyjnego, ale 
nienaprawionych przed datą 
wygaśnięcia gwarancji, okres 
gwarancyjny ulega wydłużeniu do 
momentu naprawienia usterki.
W sytuacji, o której mowa powyżej, jeżeli 
usterka nie została stwierdzona lub 
obecność usterki bądź naprawa jest 
kwestionowana, gwarancja wygasa po 
dwóch miesiącach od ostatniej naprawy 
lub deklaracji ze strony Sprzedawcy lub 
Autoryzowanego Serwisu marki Opel, 
że usterka została usunięta lub nie 
występuje. Termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili istotnej naprawy rzeczy/
części rzeczy. W innych wypadkach 
termin gwarancji ulega przedłużeniu o 
czas, w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony z 
gwarancji nie mógł z niej korzystać.
Z zastrzeżeniem wyjątków 
przewidzianych przez bezwzględnie 
obowiązujące przepisy prawa, 
jakiekolwiek zobowiązania stron 
trzecich, które różnią się w jakikolwiek 
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26 Warunki gwarancji dla krajów UE

sposób od zakresu i warunków 
niniejszej gwarancji, nie wiążą prawnie 
Sprzedawcy.
1.3.Gwarancja szczegółowa 

Opla Ampera

Sprzedawca udziela gwarancji na 
niektóre elementy modelu Ampera: dla 
każdego Opla Ampera na 8 lat lub 
160 000 km, zależnie od tego, co 
nastąpi wcześniej, licząc od daty 
rozpoczęcia okresu gwarancji.
Naprawy gwarancyjne Opla Ampera 
mogą być wykonywane wyłącznie w 
Autoryzowanym Serwisie obsługi Opla 
Ampera. Adresy Autoryzowanych 
Serwisów obsługi Opla Ampera 
dostępne są u Sprzedawcy oraz na 
stronie www.opel.com.
Niniejsza gwarancja stanowi 
uzupełnienie warunków gwarancji 
ogólnej.
Niniejsza gwarancja obejmuje naprawy 
usterek elementów układu wysokiego 
napięcia Opla Ampera wynikłych 
wskutek wady materiału lub błędów 
wykonania przez okres 8 lat lub 
przebieg 160 000 km.

Warunki gwarancji akumulatora 
wysokiego napięcia
Podobnie jak w przypadku innych 
akumulatorów, ilość energii, jaką może 
gromadzić akumulator wysokiego 
napięcia zmniejszy się wraz z upływem 
czasu i liczbą przejechanych 
kilometrów. Zależnie od sposobu 
eksploatacji, pojemność akumulatora 
może zmniejszyć się w zakresie od 
zaledwie 10% do nawet 30% 
pojemności przez okres objęty 
gwarancją. Pracownik Autoryzowanego 
Serwisu obsługi Opla Ampera sprawdzi, 
czy pojemność akumulatora (kWh) 
mieści się w wyznaczonych granicach, 
biorąc pod uwagę datę produkcji i 
przebieg pojazdu. Przeciętnie test może 
trwać do 24 godzin.
Jeśli to możliwe, uszkodzone elementy 
zostaną naprawione lub wymienione i 
oryginalny akumulator zostanie 
ponownie zamontowany w pojeździe.
Jeśli to konieczne, akumulator 
wysokiego napięcia zostanie 
wymieniony na nowy lub fabrycznie 
zregenerowany, o pojemności (kWh) 

porównywalnej lub większej od tej, jaką 
miał oryginalny akumulator przed 
awarią.
Wymiana akumulatora wysokiego 
napięcia w Oplu Ampera być może nie 
przywróci go do stanu „jak nowego”, ale 
przywróci pełną sprawność pojazdu, 
adekwatnie do jego wieku i przebiegu.

Inne elementy objęte gwarancją 
szczegółową Opla Ampera
Przewody wysokiego napięcia, moduły 
sterujące układem wysokiego napięcia, 
moduł falownika sterowania siłą 
napędową, moduł zasilania akcesoriów, 
ładowarka pokładowa wysokiego 
napięcia, zespół modulatora hamulców, 
elektroniczna jednostka sterująca 
zespołem napędowym i elementy 
wewnętrzne włącznie z dodatkową 
pompą cieczy, sterownikiem tej pompy 
oraz przewodami trójfazowymi.
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2. Zakres gwarancji
2.1.Warunki ogólne
a) Zobowiązania gwarancyjne 

ograniczone są wyłącznie do 
nieodpłatnej naprawy pojazdu przez 
Sprzedawcę lub Autoryzowany 
Serwis marki Opel, co oznacza, że w 
ramach tej gwarancji zobowiązania 
Sprzedawcy lub Autoryzowanego 
Serwisu marki Opel ograniczone są 
do naprawy lub wymiany części 
zgodnie z wyborem Sprzedawcy 
lub Autoryzowanego Serwisu 
marki Opel.
Naprawa lub wymiana niesprawnych 
części zostaje przeprowadzona 
przez Autoryzowany Serwis marki 
Opel, do którego pojazd został 
dostarczony, bez opłat za części i 
robociznę.

b) Części użyte do naprawy 
gwarancyjnej objęte będą taką samą 
gwarancją, jak gwarancja na pojazd, 
o której mowa w pkt. 1.
Termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili wymiany lub istotnej naprawy 
rzeczy/części rzeczy.

W innych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 
w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją, 
uprawniony z gwarancji nie mógł z 
niej korzystać.
Na podstawie gwarancji nie można 
zgłaszać innych roszczeń, niż te 
opisane powyżej.
Wymienione w trakcie naprawy 
części stają się własnością 
Sprzedawcy lub Autoryzowanego 
Serwisu marki Opel. 

c) Roszczenia gwarancyjne można 
zgłaszać wyłącznie za okazaniem 
książeczki serwisowej i gwarancyjnej 
z potwierdzeniem wykonanych 
przeglądów oraz międzynarodowym 
certyfikatem gwarancyjnym 
wypełnionym i podpisanym 
przez osobę upoważnioną z 
Autoryzowanego Serwisu 
marki Opel.

d) Sprzedawca lub Autoryzowany 
Serwis marki Opel zastrzega sobie 
prawo do zlecenia własnemu 
mechanikowi/technikowi 

sprawdzenia pojazdu przed 
jakąkolwiek naprawą lub wymianą 
części w ramach gwarancji.

e) Sprzedawca lub Autoryzowany 
Serwis marki Opel wykona naprawę 
w terminie 30 dni, a w przypadku 
napraw wymagających 
sprowadzenia części z magazynów 
zewnętrznych naprawa zostanie 
wykonana w terminie 60 dni. W 
każdym przypadku termin liczy się od 
dnia dostarczenia pojazdu. 
Sprzedawca lub Autoryzowany 
Serwis marki Opel dołoży wszelkich 
starań, aby naprawa gwarancyjna 
została dokonana w możliwie 
najkrótszym terminie.

f) Gwarancja jest ważna przez czas 
wyrażony w gwarancji, wyłącznie pod 
warunkiem, że zostały dotrzymane 
warunki gwarancji. Jeśli przegląd 
wykaże, że dany przypadek nie jest 
objęty gwarancją, koszty naprawy 
ponosi Klient. Sprzedawca lub 
Autoryzowany Serwis marki Opel 
uprzednio poinformuje Klienta o 
konieczności wykonania naprawy 
nieobjętej gwarancją i uzyska jego 
zgodę na jej wykonanie
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2.2.Warunki dotyczące tylko 
modelu Ampera

Warunki opisane w pkt. 2.1 dotyczą 
również modelu Opel Ampera, z 
zastrzeżeniem, że wszystkie naprawy 
mogą być wykonywane wyłącznie w 
Autoryzowanych Stacjach obsługi Opla 
Ampera.

3. Wyłączenia gwarancji
3.1.Zaplanowana / doraźna 

obsługa serwisowa, części 
eksploatacyjne

Okresowe czynności serwisowe i 
konserwacyjne nie są objęte gwarancją.
Wymiana części eksploatacyjnych, 
m.in.: filtrów, uszczelek itp. lub 
uzupełnienie płynów eksploatacyjnych, 
m.in.: olejów, gazów, płynu 
chłodzącego, płynu hamulcowego, 
płynu do spryskiwaczy ze środkiem 
zapobiegającym zamarzaniu jest objęta 
gwarancją wyłącznie wtedy, gdy 
zostaną zużyte w trakcie naprawy 
innego podzespołu, pod warunkiem, 

że nie przypada termin ich wymiany 
wymagany harmonogramem 
zalecanych czynności serwisowych.
Niżej wymienione elementy są 
określane jako wymagające 
przeglądów/eksploatacyjne, ale zostały 
usunięte z normalnych harmonogramów 
czynności serwisowych, ponieważ 
częstotliwość ich obsługi zmienia się w 
zależności od warunków użytkowania 
pojazdu: 
z Wyważenie i geometria kół
z Regeneracja filtra cząstek stałych
z Regulacja ustawienia elementów 

nadwozia takich jak zamki i zawiasy
z Eliminacja hałasów i drgań 

spowodowanych złym spasowaniem 
elementów lub złą geometrią 
nadwozia, kół lub zawieszenia

z Regulacja następujących elementów: 
– hamulce
– hamulec postojowy
– sprzęgło
– skrzynia biegów
– paski klinowe

– zapłon
– mechanizm rozrządu silnika
– reflektory
– geometria ustawienia przednich kół
– drzwi
– pokrywa silnika
– klapa tylna
– przesłony nawiewów
– okno dachowe 
– szyby

3.2.Części podlegające 
normalnemu zużyciu

Normalne zużycie wszelkich 
podzespołów jest wyłączone 
z gwarancji. 
W zależności od warunków użytkowania 
i stylu jazdy właściciela, może 
występować dodatkowe zużycie części, 
a naprawa wywołanych w ten sposób 
usterek nie jest objęta gwarancją. 
Niżej wymienione części są ogólnie 
uważane za części podlegające zużyciu 
eksploatacyjnemu i z tego względu są 
wykluczone z gwarancji:
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 okładziny hamulcowe, bębny 
hamulcowe, tarcze hamulcowe i 
klocki hamulcowe

 łożysko wyciskowe sprzęgła, tarcza 
cierna sprzęgła i docisk

 opony
 pióra wycieraczek i elementy gumowe
 paski napędu osprzętu
 paski zębate i klinowe
 wewnętrzne/zewnętrzne elementy 

wykończeniowe, listwy ozdobne, 
uszczelki

 pokrowce siedzeń i oparć
 wykładziny podłogowe
 pęknięcia szyb (wskutek czynników 

zewnętrznych)
 przewody grzejne szyb (uszkodzenia 

mechaniczne)
 świece zapłonowe
 rury wydechowe i tłumiki
 baterie nadajników zdalnego 

sterowania
 bezpieczniki
 żarówki, za wyjątkiem żarówek lamp 

ksenonowych

 sprężyny gazowe klapy tylnej i 
pokrywy silnika 

 amortyzatory i kolumny MacPhersona

3.3.Pozostałe wykluczenia

Roszczenia gwarancyjne są ponadto 
wykluczone
a) jeśli czynności serwisowe (przeglądy 

zgodne z harmonogramem 
serwisowym firmy Opel), 
wyszczególnione przez firmę Opel 
lub pozostałe naprawy nie są 
wykonywane terminowo lub są 
wykonywane niezgodnie ze 
specyfikacjami firmy Opel;
Powyższe zastrzeżenie nie 
obowiązuje, jeśli zostanie 
dostarczony dowód, że usterka nie 
ma związku z pominiętym lub 
spóźnionym przeglądem. 
Wykonane czynności serwisowe 
muszą być udokumentowane.

b) w przypadku zespołów, które 
są bezpośrednio lub pośrednio 
powiązane z częściami (np. z 
częściami tuningowymi lub 
stylizującymi) zamontowanymi po 

przekazaniu pojazdu Klientowi, które 
nie są oryginalnymi akcesoriami 
Opla, lub jeśli pojazd został 
zmodyfikowany w sposób 
niezatwierdzony przez firmę Opel.

c) jeśli pojazd został, bez uprzedniej 
zgody firmy Opel, zasilony paliwem o 
nieprawidłowej specyfikacji, 
włączając w to tzw. biodiesel, a 
usterka jest związana z 
podzespołami pojazdu, których 
funkcjonowanie mogło zostać 
zakłócone przez zatankowane paliwo 
o nieprawidłowej specyfikacji; 
Ta sama reguła obowiązuje 
w przypadku użytkowania pojazdu 
z płynami eksploatacyjnymi 
o nieprawidłowej specyfikacji, np. 
nieprawidłowy olej silnikowy.

d) jeśli pojazd brał udział w zawodach, 
wyścigach, rajdach, próbach bicia 
rekordów lub podobnych imprezach 
sportowych lub zdarzeniach, lub był 
użytkowany w sposób niezgodny ze 
swoim przeznaczeniem, chyba że 
jest to dopuszczone przez firmę 
Opel.
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e) w przypadku uszkodzeń pojazdu 
skutkujących szkodą całkowitą 
(ubezpieczenie).

f) jeśli numer VIN pojazdu został 
zmieniony lub usunięty albo jest 
nieczytelny bądź nie jest zgodny z 
danymi w kiążeczce serwisowej i 
gwarancyjnej.

g) w przypadku podzespołów 
zaplombowanych, jeśli plomba 
została uszkodzona.

h) w przypadku awarii lub uszkodzeń 
części (objętych gwarancją lub nie) 
spowodowanych przez mróz, wodę, 
zatory spowodowane zamarzaniem 
cieczy, nagromadzenie 
zanieczyszczeń, muł lub osady bądź 
inne substancje obce, które 
uniemożliwiły prawidłowe 
funkcjonowanie części.

i) jeśli zmodyfikowano, odłączono lub 
manipulowano przy liczniku 
przebiegu.

Niniejsza gwarancja nie ma również 
zastosowania, jeśli przyczyna usterki 
wynika z:

a) nieprzestrzegania zaleceń firmy Opel 
dotyczących pielęgnacji i konserwacji 
pojazdu (np. występujących w 
instrukcji obsługi), włączając w to 
m.in. zaniedbanie czynności 
wymaganych w przypadku zapalenia 
się kontrolek ostrzegawczych lub 
zaniedbanie usunięcia 
stwierdzonych usterek;

b) dokonywania konserwacji, 
napraw lub przeglądów poza 
Autoryzowanym Serwisem 
marki Opel;

c) użytkowania samochodu w sposób 
niezgodny z przeznaczeniem lub 
jego przeciążania;

d) zewnętrznych czynników 
mechanicznych lub chemicznych 
(uszkodzenia powłoki lakierniczej lub 
nadwozia, zwłaszcza odpryski po 
uderzeniach drobnych kamieni, rdza, 
oddziaływanie wyziewów z kominów 
fabrycznych, ptasie odchody) lub 

e) niezgłoszenia defektu, który był już 
widoczny przy dostawie samochodu, 
bezpośrednio po dostawie, albo 
defektu, który został zauważony w 

późniejszym czasie, bezpośrednio 
po jego zauważeniu, zgodnie z 
rozdziałem 2;

f) zaniedbania przez właściciela 
podjęcia odpowiednich działań w 
celu ograniczenia szkód.

Na podstawie gwarancji nie można 
żądać zadośćuczynienia, utraconych 
korzyści lub rekompensaty utraconego 
dochodu jak również nie można ubiegać 
się o zwrot poniesionych kosztów lub 
wydatków związanych z realizacją 
gwarancji, takich jak np. opłaty 
hotelowe, opłaty za wynajem 
samochodu, itp.

4. Gwarancja dotycząca 
perforacji korozyjnej 
nadwozia

a) Sprzedawca gwarantuje, że 
przekorodowanie blach nadwozia 
(korozja przechodząca od wewnątrz 
na zewnątrz, perforacja) nie nastąpi 
w wyniku wad materiałowych lub 
błędów wykonania, pod warunkiem, 
że pojazd jest użytkowany w zwykły 
sposób, zgodny z przeznaczeniem.

SB_PL-pl.book  Page 30  Friday, April 10, 2015  1:33 PM



31Warunki gwarancji dla krajów UE

b) Gwarancja dotycząca perforacji 
korozyjnej nadwozia obowiązuje 
przez okres 12 lat, dla modelu 
Combo przez 8 lat i dla modelu 
Movano przez 6 lat od daty wydania 
pojazdu Kupującemu przez 
Sprzedawcę lub od daty pierwszej 
rejestracji, zależnie od tego, co 
nastąpi wcześniej.
W przypadku przeróbek nadwozia 
zatwierdzonych przez firmę Opel, 
gwarancja obowiązuje przez okres 
3 lat. Gwarancja jest związana z 
pojazdem i przechodzi na kolejnego 
właściciela w przypadku sprzedaży 
pojazdu. 
W celu prawidłowego przeniesienia 
gwarancji dotyczącej perforacji 
korozyjnej nadwozia wymagane jest 
przekazanie kolejnemu właścicielowi 
książeczki serwisowej i 
gwarancyjnej.

c) Części użyte do naprawy 
gwarancyjnej objęte będą taką samą 
gwarancją jak gwarancja na pojazd. 
Termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili wymiany lub istotnej naprawy 
rzeczy/części rzeczy. 

W innych przypadkach termin 
gwarancji ulega przedłużeniu o czas, 
w ciągu którego wskutek wady 
rzeczy objętej gwarancją uprawniony 
z gwarancji nie mógł z niej korzystać. 
Wymienione w trakcie naprawy 
części stają się własnością 
Sprzedawcy lub Autoryzowanego 
Serwisu marki Opel.

d) Gwarancja dotycząca perforacji 
korozyjnej nadwozia zobowiązuje 
Sprzedawcę lub Autoryzowany 
Serwis marki Opel wyłącznie do 
przywrócenia pojazdu do stanu, jaki 
odpowiada normalnemu zużyciu 
pojazdu z danym wiekiem, 
przebiegiem i stanem utrzymania w 
momencie wykonywania naprawy.
Jeśli koszty naprawy przekraczają 
wartość rynkową pojazdu bez 
uwzględnienia korozji perforacyjnej 
objętej gwarancją, rekompensowana 
jest wyłącznie wartość rynkowa 
pojazdu.

e) Gwarancja jest uzależniona od tego, 
czy przeglądy zabezpieczeń 
antykorozyjnych określone w 
niniejszej książeczce serwisowej i 
gwarancyjnej są wykonywane 

zgodnie z harmonogramem w 
Autoryzowanym Serwisie marki 
Opel, a także udokumentowane 
odpowiednimi wpisami w książeczce 
serwisowej i gwarancyjnej, a 
uszkodzenia nadwozia, uznawane za 
możliwą przyczynę korozji w wyniku 
czynników zewnętrznych, zostaną 
naprawione w ciągu 2 miesięcy od 
wykrycia przez Autoryzowany Serwis 
marki Opel.

f) Jakiekolwiek ślady korozji 
zauważone pomiędzy przeglądami 
należy niezwłocznie zgłosić w 
Autoryzowanym Serwisie marki Opel 
w celu naprawy.
Wszelkie roszczenia gwarancyjne 
wygasają wraz z końcem okresu 
gwarancyjnego, zgodnie z 
rozdziałem 4.b.
W przypadku perforacji korozyjnej 
nadwozia zgłoszonej w okresie 
gwarancyjnym, która nie zostanie 
naprawiona, okres gwarancyjny 
zostanie przedłużony do momentu 
naprawienia zidentyfikowanej 
usterki, do maks. 2 miesięcy od daty 
zakończenia gwarancji.

SB_PL-pl.book  Page 31  Friday, April 10, 2015  1:33 PM



32 Warunki gwarancji dla krajów UE

g) Przerwanie lub wznowienie okresu 
gwarancyjnego w wyniku negocjacji 
dotyczących okoliczności 
uzasadniających zgłoszenie 
gwarancyjne jest wykluczone.
Termin gwarancji biegnie na nowo od 
chwili istotnej naprawy rzeczy/części 
rzeczy.

Niniejsza gwarancja nie ma 
zastosowania
a) Gdy korozja wynika z montażu części 

(np. wyposażenia dodatkowego, 
części tuningowych lub 
stylizujących), które nie są 
zatwierdzone przez firmę Opel, lub z 
montażu części zatwierdzonych w 
sposób niezgodny z instrukcjami 
firmy Opel; lub

b) jeśli pojazd brał udział w zawodach, 
wyścigach, rajdach, próbach bicia 
rekordów lub podobnych imprezach 
sportowych lub zdarzeniach; lub 

c) do części nadwozia uszkodzonych w 
wyniku kolizji, chyba że uszkodzenie 
zostało naprawione zgodnie ze 
standardami firmy Opel, a w 
przypadku, gdy naprawa wiązała się 
z zamonotwaniem nowych części, 

zostały użyte oryginalne części marki 
Opel lub części zatwierdzone przez 
firmę Opel; lub

d) gdy korozja wynika z uszkodzenia 
powłoki lakierniczej lub innej powłoki 
ochronnej przez czynniki zewnętrzne 
obejmujące m.in. drobne kamienie, 
zarysowania, kolizje, 
zanieczyszczenia atmosferyczne lub 
działanie środków żrących.

e) roszczenia gwarancyjne związane z 
gwarancją dotyczącą perforacji 
korozyjnej nadwozia nie mają 
również podstaw w przypadkach 
opisanych w części 3.3.

f) naprawa uszkodzeń nadwozia i 
lakieru spowodowanych kolizją musi 
być zrealizowana według 
specjalnych wytycznych firmy Opel. 
W przypadku prac spawalniczych 
przy pojazdach marki Opel, 
konieczne jest przestrzeganie 
wytycznych firmy Opel w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa 
pojazdu po naprawie i spełnienia 
wymagań dotyczących trwałych 

zabezpieczeń antykorozyjnych 
i kontroli zabezpieczeń 
antykorozyjnych.
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5. Zasięg geograficzny 
gwarancji
Gwarancja obejmuje naprawy 
wykonane przez Autoryzowane Serwisy 
marki Opel zlokalizowane na terenie 
Europy.
W Wielkiej Brytanii czynności serwisowe 
zgodne z warunkami niniejszej 
gwarancji zapewniają autoryzowane 
stacje obsługi pojazdów marki Vauxhall.
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Samochody z 
zasilaniem CNG

Książeczkę serwisową i gwarancyjną 
należy zawsze przewozić w 
pojeździe, ponieważ stanowi dowód 
potwierdzający wykonanie 
wymaganych czynności 
serwisowych.

Naprawa podzespołów
Naprawę podzespołów instalacji 
gazu ziemnego (CNG – sprężony gaz 
ziemny) należy powierzać wyłącznie 
Autoryzowanym Serwisom marki 
Opel, które posiadają autoryzację do 
wykonywania obsługi okresowej 
pojazdów wyposażonych w instalację 
CNG.
Jeśli pojazd wyposażony w zbiornik 
gazu ziemnego uczestniczył w 
wypadku lub jeśli zbiornik był 
narażony na działanie płomieni, jego 
kontrolę i ewentualną wymianę 
należy zlecić warsztatowi 
posiadającemu autoryzację do 

wykonywania obsługi okresowej 
pojazdów wyposażonych w instalację 
CNG.
W celu uzyskania dodatkowych 
informacji zalecamy skontaktować 
się ze Sprzedawcą.

Modyfikacje instalacji
Nie wprowadzać żadnych modyfikacji 
w instalacji gazu ziemnego, ponieważ 
spowoduje to unieważnienie 
homologacji typu pojazdu.

Przeglądy
Przepisy dotyczące przeglądów 
instalacji gazu ziemnego oraz ich 
częstotliwości różnią się w zależności 
od kraju, w którym pojazd jest 
zarejestrowany.

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji zalecamy skontaktować 
się ze Sprzedawcą.
Naklejka na stronie tytułowej zawiera 
numery części podzespołów 
instalacji gazu ziemnego, które 
podlegają homologacji typu ECE. 
Dla powyższych podzespołów 
wymagane są dodatkowe 
dokumenty. Dlatego też wszelkie 
przeróbki, czynności obsługowe i 
kontrolne wykonywane na tych 
podzespołach należy 
udokumentować na stronach 37 - 38.

Czas eksploatacji zbiornika
Zbiorniki gazu ziemnego spełniają 
wymogi normy ECE-R110. 
Maksymalny czas ich eksploatacji 
wynosi 20 lat od czasu pierwszej 
rejestracji. Po upływie tego okresu 
zbiornika nie wolno napełniać i trzeba 
go wymienić.

9 Uwaga!
Wszelkie czynności obsługowe 
powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników 
warsztatu. Niezastosowanie się 
do tego polecenia stwarza 
zagrożenie życia.
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Data

km

Regulator wysokiego ciśnienia nr:

Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Regulator wysokiego ciśnienia nr:

Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Regulator wysokiego ciśnienia nr:

Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego
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Data

km

Regulator wysokiego ciśnienia nr:

Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Regulator wysokiego ciśnienia nr:

Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Regulator wysokiego ciśnienia nr:

Butla 1 / zawór 1 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 2 / zawór 2 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 3 / zawór 3 wysokiego ciśnienia nr:

Butla 4 / zawór 4 wysokiego ciśnienia nr:

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego
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Dowód naprawy
Data

km

Wykonane czynności obsługowe, 
wymienione części

Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości 
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Wykonane czynności obsługowe, 
wymienione części

Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości 
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Wykonane czynności obsługowe, 
wymienione części

Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości 
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego
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Data

km

Wykonane czynności obsługowe, 
wymienione części

Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości 
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Wykonane czynności obsługowe, 
wymienione części

Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości 
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego

Data

km

Wykonane czynności obsługowe, 
wymienione części

Próba szczelności (rodzaj gazu, wartości 
ciśnienia, wynik)

Osoba wykonująca próbę

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazu ziemnego
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Samochody z 
zasilaniem LPG

Książeczkę serwisową i gwarancyjną 
należy zawsze przewozić w 
pojeździe, ponieważ stanowi dowód 
potwierdzający wykonanie 
wymaganych czynności 
serwisowych.

Naprawa podzespołów
Naprawę podzespołów instalacji 
gazu ciekłego (LPG = Liquified 
Petroleum Gas) należy powierzać 
wyłącznie Autoryzowanym Serwisom 
marki Opel, które posiadają 
autoryzację do wykonywania obsługi 
okresowej pojazdów wyposażonych 
w instalację LPG.
W celu uzyskania dodatkowych 
informacji zalecamy skontaktować 
się ze Sprzedawcą.

Modyfikacje instalacji
Nie wprowadzać żadnych modyfikacji 
w instalacji gazu ciekłego, ponieważ 
spowoduje to unieważnienie 
homologacji typu pojazdu.

Obsługa okresowa
Ponieważ gaz ciekły jako paliwo ma 
inne właściwości niż benzyna, drobne 
usterki i nieprawidłowości pracy 
silnika niemal niezauważalne 
podczas jazdy w trybie zasilania 
benzyną mogą występować 
wyraźniej w trybie zasilania gazem. 
Aby zapewnić bezproblemowe 
działanie w trybie zasilania gazem 
należy przestrzegać poniższych 
zaleceń i wskazówek dotyczących 
obsługi.

 Ogólny przegląd pojazdu, m.in. 
świec zapłonowych, przewodów 
wysokiego napięcia, zapłonu itd. 
trzeba wykonywać zgodnie z 
instrukcją obsługi.

 Wykonanie przeglądu musi być 
udokumentowane w książeczce 
serwisowej i gwaranycyjnej, 
zgodnie z wymaganiami 
firmy Opel.

 Zalecamy wykonywanie przeglądu 
w Autoryzowanym Serwisie marki 
Opel posiadającym autoryzację na 
obsługę instalacji LPG.

 Czynności regulacyjne i naprawy 
zalecamy wykonywać w 
Autoryzowanym Serwisie marki 
Opel posiadającym autoryzację na 
obsługę instalacji LPG.

 Należy przestrzegać 
wyznaczonych przepisami 
prawnymi okresów między 
przeglądami układu zasilania 
gazem.

9 Niebezpieczeństwo
Wszelkie czynności obsługowe 
powinny być wykonywane przez 
wykwalifikowanych pracowników 
warsztatu. Niezastosowanie się 
do tego polecenia stwarza 
zagrożenie życia.
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1. Obsługa okresowa 

4. Obsługa okresowa 

2. Obsługa okresowa 

5. Obsługa okresowa 

3. Obsługa okresowa 

6. Obsługa okresowa 

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową
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7. Obsługa okresowa 

10. Obsługa okresowa 

8. Obsługa okresowa 

11. Obsługa okresowa 

9. Obsługa okresowa 

12. Obsługa okresowa 

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową

Data km

Tak Nie

  Wymieniono filtr gazu

  Wymieniono świece 
zapłonowe 

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w instalację 
gazową
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Dowód naprawy
Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w 
instalację gazową 

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w 
instalację gazową 

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w 
instalację gazową 
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Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w 
instalację gazową 

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w 
instalację gazową 

Data

km

Wykonane czynności, wymienione części

Test szczelności (wynik)

Tester

Podpis

Pieczęć i podpis autoryzowanego 
serwisu posiadającego autoryzację 
do wykonywania obsługi okresowej 

pojazdów wyposażonych w 
instalację gazową 

SB_PL-pl.book  Page 43  Friday, April 10, 2015  1:33 PM



44 Uwagi

Informacje na temat Autoryzowanych Serwisów marki Opel dostępne są u Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.opel.pl.

Uwagi
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Opel Assistance 

Kupując nowy samochód marki Opel 
dokonali państwo świetnego wyboru. 
Jest to samochód zapewniający 
przyjemność z jazdy, niezawodność, 
komfort i bezpieczeństwo. Jednym 
z elementów bezpieczeństwa jest 
indywidualny serwis, dzięki któremu 
właściciel samochodu nigdy nie 
pozostanie bez środka transportu.
W razie wystąpienia problemów 
technicznych, pomimo zastosowania 
najnowszych rozwiązań 
technologicznych i najwyższych 
standardów jakości przy produkcji 
samochodu, nie trzeba się niepokoić. 
Ewentualna awaria nie stanowi powodu 
do paniki. Opel Assistance szybko 
przywróci pełną sprawność samochodu. 
Wystarczy zadzwonić pod numer 
Opel Assistance, a nasi 
wykwalifikowani, uczynni pracownicy 
zajmą się resztą. W okresie 12 miesięcy 
od daty pierwszej rejestracji lub 
dostarczenia nowego samochodu 
Opel zapewnimy całodobową obsługę 
w ponad 40 krajach Europy. 

Aby skorzystać z usług Opel Assistance 
w okresie pierwszych 12 miesięcy 
od daty pierwszej rejestracji, wystarczy 
przeprowadzać przeglądy okresowe 
samochodu zgodnie z zaleceniami firmy 
Opel.

Ważne:
Aby uzyskać odpowiednią obsługę 
w razie wystąpienia awarii, należy 
najpierw bezwzględnie zadzwonić 
do Centrum Opel Assistance. 

Koszty usług, które nie zostały 
zorganizowane za pośrednictwem 
Centrum Opel Assistance bądź 
wstępnie zatwierdzone przez Centrum 
Opel Assistance nie będą zwracane. 
Usługę Opel Assistance zapewnia 
firma Opel.

Numery telefonów 
Centrów Opel Assistance:
W Polsce:

+48 800 707 750 
Za granicą: 
należy zadzwonić do najbliższego 
Centrum Opel Assistance. Lista 
wszystkich krajów oraz przypisanych 
numerów telefonów alarmowych 
znajduje się na końcu niniejszego 
rozdziału. W razie trudności 
z uzyskaniem połączenia z numerem 
najbliższego Centrum Opel Assistance 
lub problemów językowych można 
zadzwonić na numer Centrum 
Opel Assistance w Polsce:

+48 61 831 99 36 
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Usługi świadczone w ramach 
Opel Assistance:
 Pomoc drogowa
 Holowanie
 Samochód zastępczy
 Przewóz do celu podróży lub 

do miejsca zamieszkania
 Zakwaterowanie w hotelu
 Odbiór samochodu
 Przesyłka części zamiennych
 Pomoc w formalnościach bankowych 

Zanim zadzwonisz...
Przygotuj następujące informacje:
 kontaktowy numer telefonu
 dokładne miejsce zdarzenia
 przyczyna lub opis awarii
 numer identyfikacyjny pojazdu 

(VIN) i numer rejestracyjny 
 kolor pojazdu 
 data pierwszej rejestracji
 Książeczka serwisowa 

i gwarancyjna

Definicje
Awaria
Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną 
niesprawność ubezpieczonego 
samochodu, spowodowaną usterką 
elementów mechanicznych bądź 
instalacji elektrycznej, która czyni 
samochód niezdolnym do jazdy i jest 
objęta gwarancją techniczną. 
Termin ten obejmuje również:
 uszkodzenia ogumienia
 utratę zasilania z akumulatora
 uszkodzenie kluczyków
Termin „awaria” nie obejmuje zdarzeń 
takich, jak: ogólne wycofanie z rynku 
wadliwego produktu, rutynowe lub inne 
kontrole i przeglądy serwisowe czy 
montaż wyposażenia dodatkowego.
Wypadki, kradzież, pożar, zbicie szyby, 
zgubienie kluczyków, zatrzaśnięcie 
kluczyków w samochodzie, stosowanie 
niewłaściwego paliwa, brak paliwa 
i uszkodzenia przyczepy nie są uważane 
za awarie w powyższym znaczeniu tego 
słowa.
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Centrum Opel Assistance
Wybrane stacje obsługi pojazdów 
w poszczególnych krajach, które pracują 
przez całą dobę i zapewniają obsługę 
przez wykwalifikowany personel.

Szczegółowy opis usług
1. Pomoc drogowa
Jeśli ubezpieczony samochód stanie 
się niezdolny do jazdy na skutek awarii, 
Centrum Opel Assistance wysyła 
samochód pomocy drogowej w celu 
dokonania niezbędnych napraw w 
miejscu postoju oraz pokrywa koszty 
takiej wysyłki, jak również koszty 
przejazdu do miejsca zdarzenia 
i z powrotem oraz koszty materiałów 
zużytych przez samochód pomocy 
drogowej. 
Czynności serwisowe podjęte 
w ramach pomocy drogowej nie mają 
wpływu na gwarancję.
Pomoc drogowa może być świadczona 
tylko na drogach ogólnie dostępnych 
dla ruchu oraz w miejscu zamieszkania, 
pod warunkiem, że jest możliwa 
do przeprowadzenia i dozwolona 
przepisami prawa. Pomoc drogowa 
nie obejmuje złomowania samochodu.
Pomoc drogowa obejmuje również 
usterki wpływające na bezpieczeństwo 
jazdy, występujące w następujących 
elementach: pasy bezpieczeństwa, 

wycieraczki szyby przedniej, 
kierunkowskazy oraz światła przednie 
i tylne.
2. Holowanie
Jeśli ubezpieczony samochód stanie 
się niezdolny do jazdy, a pomoc 
drogowa opisana w punkcie 1 nie 
przyniesie rezultatów, Centrum Opel 
Assistance zapewni jego holowanie. 
Samochód zostanie odholowany 
do najbliższego Autoryzowanego 
Serwisu marki Opel.
Jeśli awaria nastąpi w pobliżu 
pierwotnego miejsca zakupu, 
na żądanie samochód może zostać 
odholowany do jemu podległego 
Autoryzowanego Serwisu marki Opel, 
pod warunkiem, że nie spowoduje to 
wzrostu kosztów.
Przyczepa ciągnięta przez samochód 
zostanie odholowana do tego samego 
warsztatu naprawczego.
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3. Samochód zastępczy (Samochód 
zastępczy do własnej dyspozycji)

Gdy ubezpieczony pojazd jest 
unieruchomiony w wyniku awarii, pomoc 
drogowa określona w punkcie 1 jest 
nieskuteczna, a naprawa w warsztacie, 
do którego pojazd zostanie zaholowany, 
wymaga ponad 2 godzin, Centrum 
Opel Assistance zapewnia samochód 
zastępczy tej samej klasy. Koszty 
związane z samochodem zastępczym 
są pokrywane przez ubezpieczyciela 
(za wyjątkiem dodatkowo wymaganych 
opcji, kosztów operacyjnych, kosztów 
dostarczenia pojazdu oraz ryzyka 
własnego) do czasu zakończenia 
naprawy, ale nie dłużej niż do 4 dni.
Należy pamiętać, że wypożyczalnie 
samochodów często wymagają karty 
kredytowej lub depozytu jako 
zabezpieczenia i mogą stosować 
ograniczenia, zgodnie z własnymi 
ogólnymi warunkami wynajmu 
samochodów. W takim przypadku 
beneficjent zobowiązany jest do użycia 
swojej karty kredytowej celem dokonania 
zabezpieczenia lub złożenia depozytu.

Usługa ta nie jest dostępna w przypadku 
wybrania usługi opisanej w punkcie 4 
(Przewóz do celu podróży/miejsca 
zamieszkania) lub w punkcie 5 
(Zakwaterowanie w hotelu).
W przypadku, gdyby beneficjent chciał 
przekroczyć granicę wynajętym 
samochodem, powinien powiadomić 
o tym fakcie Centrum Opel Assistance 
przed wybraniem usługi wynajmu 
samochodu, gdyż w niektórych 
przypadkach mogą mieć tutaj 
zastosowanie pewne ograniczenia.
4. Przewóz do celu podróży/miejsca 

zamieszkania 
(koleją lub samolotem)

Jeśli ubezpieczony samochód stanie 
się niezdolny do jazdy na skutek awarii, 
a naprawa w warsztacie, do którego 
samochód został odholowany, nie może 
zostać zakończona tego samego dnia, 
Centrum Opel Assistance pokryje koszt 
biletu kolejowego na przejazd pierwszą 
klasą. Jeśli czas podróży koleją 
przekracza 6 godzin, Centrum 
Opel Assistance pokryje koszt biletu 
lotniczego na przelot klasą 
ekonomiczną. Pokrywane są koszty 

przejazdu lub przelotu osoby bądź osób 
upoważnionych, od miejsca wystąpienia 
awarii do miejsca zamieszkania lub 
pierwotnego celu podróży, który należy 
wykazać. Zwrot kosztów nie może 
przekroczyć 613 Euro na osobę.
Usługa ta nie jest dostępna w przypadku 
wybrania usługi opisanej w punkcie 3 
(Wynajem samochodu) lub w punkcie 5 
(Zakwaterowanie w hotelu).
5. Zakwaterowanie w hotelu
Jeśli ubezpieczony samochód stanie 
się niezdolny do jazdy na skutek awarii, 
znajduje się w odległości co najmniej 
80 km od miejsca zamieszkania osoby 
lub osób upoważnionych, naprawa 
nie może zostać zakończona tego 
samego dnia, a osoba lub osoby 
upoważnione muszą przenocować, 
Centrum Opel Assistance pokryje 
koszty zakwaterowania w hotelu 
3-gwiazdkowym lub podobnej kategorii.
Osobie lub osobom upoważnionym 
zostaną zwrócone koszty 
zakwaterowania w hotelu poniesione 
do czasu zakończenia naprawy, 
maksymalnie do 4 nocy. 
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Zwrócone zostają tylko koszty 
zakwaterowania, bez usług 
dodatkowych.
Usługa ta nie jest dostępna w przypadku 
wybrania usługi opisanej w punkcie 3 
(Wynajem samochodu) lub w punkcie 4 
(Przewóz do celu podróży/miejsca 
zamieszkania).
6. Opcja łączona
W wyjątkowych przypadkach można 
połączyć ze sobą usługi opisane 
w punktach 3 (Wynajem samochodu), 
4 (Przewóz do celu podróży/miejsca 
zamieszkania) i 5 (Zakwaterowanie 
w hotelu). Wymaga to jednak wyraźnej 
zgody Centrum Opel Assistance.
7. Odbiór samochodu
Jeśli po naprawie ubezpieczony 
samochód ma zostać odebrany 
przez właściciela, kierowcę lub 
upoważnionego przedstawiciela, 
zwrócone zostaną koszty biletu 
kolejowego na przejazd pierwszą klasą. 
Jeśli czas podróży koleją przekracza 
6 godzin, pokryty zostanie koszt biletu 
lotniczego na przelot klasą 
ekonomiczną.

Koszty przejazdu koleją lub przelotu 
zwracane są tylko za jedną osobę, 
do kwoty 613 euro.
8. Przesyłka części zamiennych
Jeśli do naprawy samochodu po awarii 
za granicą potrzebne są określone 
części zamienne, które są niedostępne 
w kraju, w którym awaria nastąpiła, 
Centrum Opel Assistance prześle takie 
części do odpowiedniego warsztatu 
naprawczego lub na najbliższe lotnisko. 
Ponadto, Centrum Opel Assistance 
załatwi wszelkie formalności celne.
Koszty przesyłki pokrywa Centrum Opel 
Assistance. Koszty części zamiennych 
i opłat celnych pokrywa użytkownik.
9. Formalności bankowe
W razie wystąpienia sytuacji awaryjnej 
związanej z naprawą ubezpieczonego 
samochodu za granicą, Centrum 
Opel Assistance udzieli wszelkich 
niezbędnych informacji i pomocy 
w najszerszym możliwym zakresie 
w uzyskaniu osobistej linii kredytowej 
w lokalnym banku.

Warunki ogólne
1. Początek ochrony 

ubezpieczeniowej
W przypadku nowych samochodów 
zarejestrowanych w programie 
Opel Assistance ochrona 
ubezpieczeniowa rozpoczyna się 
w dniu pierwszej rejestracji lub wydania 
samochodu Klientowi, zależnie od tego, 
które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
2. Okres ochrony ubezpieczeniowej
Do 12 miesięcy od daty pierwszej 
rejestracji
Odnośnie opcji wydłużenia okresu 
ubezpieczenia prosimy o kontakt 
z pracownikiem lokalnego 
Autoryzowanego Dealera marki Opel.
3. Warunek
Przeglądy okresowe muszą być 
przeprowadzane zgodnie z zaleceniami 
producenta. Ochrona Assistance 
nie obejmuje usterek wynikających 
ze stosowania części innych niż 
oryginalne części firmy Opel.
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4. Dostępność usług
Przez 24 godziny na dobę, 365 (366) dni 
w roku.
5. Ubezpieczenie obejmuje:
Wszystkie nowe samochody marki 
Opel nabyte jako fabrycznie nowe 
od Autoryzowanego Dealera marki Opel 
i zarejestrowane. 
Samochody do wypożyczalni, 
do szkół jazdy oraz wykorzystywane 
do zarobkowego przewozu osób 
są objęte ubezpieczeniem wyłącznie 
w zakresie „Pomocy drogowej” 
i „Holowania”.
6. Zakres
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje 
szkody powstałe na obszarze 
geograficznym Europy, 
w następujących krajach:
Andora, Belgia, Bośnia i Hercegowina, 
Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Niemcy, Gibraltar, 
Grecja, Wielka Brytania, Węgry, 
Islandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, 
Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, 
Macedonia (FYROM), Malta, Monako, 
Holandia, Irlandia Północna, Norwegia, 

Austria, Polska, Portugalia, Republika 
Irlandii, Rumunia, Rosja, San Marino, 
Szwecja, Szwajcaria, Serbia, 
Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, 
Hiszpania, Czechy, Turcja, Kosowo.
Numery telefonów w poszczególnych 
krajach podano na końcu niniejszej 
broszury.
7. Osoby upoważnione
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest 
właściciel, upoważniony kierowca 
i wszyscy upoważnieni pasażerowie 
ubezpieczonego samochodu, 
maksymalnie 9 osób.
8. Szkody nie objęte ochroną 

ubezpieczeniową
Następujące szkody nie są objęte 
ochroną ubezpieczeniową:
 Szkody będące następstwem 

zdarzenia siły wyższej, wojny, strajku, 
zajęcia sądownego, zakazów 
i nakazów władz, wybuchu 
przedmiotów, jak również działania 
czynników jądrowych 
i promieniotwórczych;

 Szkody wynikające z udziału 
w wyścigach samochodowych 
i związanych z tym jazdach 
treningowych;

 Szkody związane z uszkodzeniem 
ładunku bądź utratą zysków 
w następstwie awarii;

 Awarie wynikające z uszkodzenia 
bądź wady fabrycznej przyczepy;

 Straty powstałe w wyniku kradzieży*, 
pożaru* lub aktów wandalizmu* 
dokonanych na ubezpieczonym 
pojeździe.

 Awarie wynikające z zamontowania 
części zamiennych bądź akcesoriów, 
które nie są rekomendowane przez 
producenta.

* W takich sytuacjach, jak również 
w przypadku zgubienia kluczyków, 
zatrzaśnięcia kluczyków w samochodzie, 
zatankowania nieprawidłowego paliwa, 
całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa 
oraz wypadku samochodowego, 
Centrum Opel Assistance pomaga 
kierowcy w zorganizowaniu dalszej 
pomocy. Koszty dodatkowych usług 
ponosi właściciel pojazdu.
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9. Dostępność i ograniczenia
Wszystkie usługi Opel Assistance 
są również dostępne dla samochodów 
w leasingu oraz samochodów 
szkoleniowych wykorzystywanych 
na potrzeby prywatne. 
W przypadku samochodów 
wynajmowanych (bez kierowcy 
i z kierowcą), samochodów do szkół 
jazdy wykorzystywanych do celów 
komercyjnych i taksówek dostępne 
są tylko usługi „Pomoc drogowa” 
i „Holowanie”. Dla samochodów 
wynajmowanych długoterminowo 
(co najmniej 12 miesięcy) na zasadzie 
leasingu dostępny jest pełen zakres 
usług. 
Osoba lub osoby upoważnione mogą 
wykorzystywać tylko jeden rodzaj 
transportu od miejsca wystąpienia 
awarii do warsztatu naprawczego / 
wypożyczalni samochodów – nie mogą 
korzystać z kilku różnych środków 
transportu.

Należy pamiętać, że wypożyczalnie 
samochodów często wymagają karty 
kredytowej lub depozytu jako 
zabezpieczenia i mogą stosować 
ograniczenia (np. odnośnie 
przekraczania granicy), zgodnie 
ze swymi ogólnymi warunkami wynajmu 
samochodów.
Wszelkie zapytania powinny 
być kierowane do Centrum 
Opel Assistance. W takim przypadku 
beneficjent zobowiązany jest do użycia 
swojej karty kredytowej celem dokonania 
zabezpieczenia lub złożenia depozytu.
Opel Assistance nie bierze na siebie 
odpowiedzialności za jakiekolwiek 
niedociągnięcia czy nieprawidłowości 
w świadczeniu opisanych usług, 
o ile spowodowane są one działaniem 
siły wyższej, wojną, strajkiem itd.
Dodatkowe ograniczenia można 
znaleźć w punkcie 8 „Warunków 
ogólnych”.

10.Bezpłatny numer telefonu
W niektórych krajach numery 
Centrum Opel Assistance są bezpłatne.
Gwiazdka obok numeru telefonu 
oznacza, że jest on bezpłatny.
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Numery telefonów w różnych krajach
Lokalny numer telefonu Dzwoniąc z zagranicy

Andora 0034 900 142 142 +34 900 142 142
Austria 0800 20 83 80* +43 1 25 119 19394
Belgia (0) 800 167 22* +32 (2) 233 2612
Bośnia i Hercegowina 0800 20 244 +387 33 282 101
Bułgaria (02) 986 7352 +359 (2) 986 7352
Chorwacja (0) 800 7987* +385 (1) 464 0141
Cypr (22) 313 131 +357 (22) 313 131
Czarnogóra 0800 81 986* +382 20 234 038
Czechy (0) 800 103 103* +420 261 104 358
Dania 803 030 03* +45 803 030 03*
Estonia 697 91 91 +372 697 91 91
Finlandia (0) 800 988 88 +358 800 988 88
Francja (wraz z Korsyką) (0) 800 040 458* +33 (4) 721 712 85
Gibraltar 900 142 142* +34 (91) 593 4125
Grecja (210) 800 118 0888* +30 (210) 606 8612
Hiszpania 900 142 142* +34 (91) 593 4125
Holandia (0) 800 099 1222* +31 (70) 314 5117
Irlandia (Republika Irlandii) 18 00 327 327* +353 1 617 95 60
Islandia 564 38 00 +354 564 38 00
Litwa (85) 210 44 25 +370 5 210 44 25
Luksemburg (25) 363 6304 +352 (25) 363 6304
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*) = Numer bezpłatny. W pozostałych krajach numery bezpłatne są niedostępne.
( ) = Nr kierunkowy (zbędny w przypadku połączenia lokalnego).

Lokalny numer telefonu Dzwoniąc z zagranicy
Łotwa (67) 566 586 +371 (67) 566 586
Macedonia (02) 318 1193 +389 (2) 318 1193
Malta (21) 246 968 +356 (21) 246 968
Monako +33 4 72 17 12 85 +33 4 721 712 85
Niemcy (0) 800 673 5277* +49 (89) 767 649 63
Norwegia 800 316 11* +47 800 316 11
Polska 0800 70 77 50* +48 61 831 99 36 
Portugalia 800 206 669* +351 (21) 942 9106 
Rumunia 372 500 096 +40-372 500 096
Serbia (011) 24 04 351 +381 11 240 43 51
Słowacja (0) 800 199 344* +421 (2) 492 059 50
Słowenia 080 88 80* +386 1 530 53 13
Szwajcaria (wraz z Lichtensteinem) 0800 55 01 42* +41 58 827 61 58
Szwecja 0771 99 52 00 +46 771 882 222
Turcja 0800 2 11 40 26* +90 216 560 07 53
Węgry 06 80 200 940* +36 1 345 17 60
Wielka Brytania 0800 33 22 88 77* +800 33 22 88 77
Włochy 
(wraz z Sycylią, Sardynią, 
San Marino i Watykanem) 800 836 063* +39 02 661 655 44
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Na tej stronie należy

przykleić nalepkę z danymi

konkretnego samochodu wraz z informacjami dotyczącymi 

podzespołów instalacji gazu ziemnego

lub instalacji gazu płynnego
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