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Poznań, dnia 04 marca 2008 r.

OPINIA PRAWNA
sporządzona na zlecenie : SKYCAR z siedzibą w Poznaniu.

Gwarancja udzielona przez producenta na nowe samochody
zakupione na terenie państw Unii Europejskiej obowiązuje również na
terenie Polski i autoryzowane stacje obsługi

muszą realizować jej

postanowienia.
UZASADNIENIE

W roku 2002 Rozporządzeniem Komisji ( WE )

GVO

nr 1400/2002 z dnia

31.07.2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień
wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym, (Dz.U.UE L z dnia 1
sierpnia 2002 r.), zwanym powszechnie GVO, wprowadzono liberalizację rynku sprzedaży
samochodów oraz części zamiennych.

W Polsce odpowiednikiem w/w przepisów jest

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia
określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu
porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z dnia 6 marca 2003 r.).

Z chwilą przystąpienia do Polski w dniu 01.05.2004 r. Rozporządzenie Komisji (WE)
GVO

nr 1400/2002 z dnia 31.07.2002 r. zaczęło obowiązywać również w Polsce.

Szczegółowe wyjaśnienie przepisów i ich skutków zawiera broszura wyjaśniająca do
Rozporządzenia Komisji WE nr 1400/2002 z dn. 31 lipiec 2002), z którą można się zapoznać
w języku polskim na stronie :
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/explanatory_brochure_pl.pdf
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Z przepisów powołanego Rozporządzenia Komisji (WE)

nr 1400/2002 z dnia

31.07.2002 r. wynika obowiązek producentów samochodów do zobowiązania

osób

zajmujących się naprawami mających autoryzację ( ASO ), w ramach systemu
dystrybucyjnego dostawcy do uznawania gwarancji, wykonywania bezpłatnego serwisu oraz
prac związanych z usuwaniem wad fabrycznych w odniesieniu do każdego pojazdu
silnikowego nabytego na wspólnym rynku. Producenci samochodów mają egzekwować od
autoryzowanych stacji obsługi by udzielana przez nich gwarancja była realizowana i
przestrzegana na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej.

Tak więc każdy nowy samochód zakupiony w krajach Unii Europejskiej, posiada
gwarancję producenta popularnie zwaną eurogwarancją która obowiązuje i winna być
respektowana przez każdą autoryzowaną stację obsługi danej marki na obszarze wspólnoty
Unii Europejskiej, w szczególności w Polsce.

Z powołanych powyżej przepisów wynika, że nabywca nowego samochodu ma prawo
oddać pojazd do dowolnie wybranego punktu autoryzowanej sieci obsługi w ramach sieci
danej marki (Producenta) w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej (broszura wyjaśniająca
do Rozporządzenia Komisji WE nr 1400/2002 z dn. 31 lipiec 2002). ASO ma obowiązek
naprawiać wszystkie pojazdy danej marki, wykonywać zobowiązania gwarancyjne
producenta, przeprowadzać bezpłatną obsługę gwarancyjną oraz wykonywać prace związane
z bezpłatnym usuwaniem wad fabrycznych bez względu na miejsce zakupu samochodu.
Wszelkie rozliczenia finansowe z tytułu realizacji gwarancji odbywają się pomiędzy ASO a
wystawcą gwarancji czyli producentem samochodu.

Nabywca nie ma obowiązku dokonywania jakichkolwiek innych czynności poza
przedłożeniem w ASO dokumentu gwarancji w języku w jakim ją otrzymał ani nie ma
obowiązku uiszczania żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.
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W przypadku, gdy ASO odmawia lub utrudnia realizację gwarancji na terenie Polski
można zgłosić ten fakt na piśmie do :
•

producenta samochodu,

•

importera samochodu,

•

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta; http://www.uokik.gov.pl,

•

Europejskiego Centrum Konsumenckiego Polska; http://www.konsument.gov.pl,

•

miejskiego lub powiatowego rzecznik konsumentów;
http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/ ,

Jednocześnie w celu zapewnienia należytej ochrony prawnej nabywca powinien
pisemnie zgłosić ten fakt w ASO, które odmówiło realizacji gwarancji.

