
CONDIÇÕES DE EXTENSÃO DE GARANTIA KIA8    
1. GERAL 
1.1. A MCK MOTORS – IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, LDA. 
(doravante designada por Kia Portugal) sociedade com sede na Rua Dr. 
José Espírito Santo nº 38, 1950-097 Lisboa com capital social de EUR 
5.000.000,00, registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Lisboa, com o número único de matrícula e de Pessoa Coletiva n.º 
506824241 atribui ao Cliente titular do veículo automóvel Kia 
identificado abaixo, uma extensão da Garantia Kia (doravante 
denominada “Extensão de Garantia Kia8”), nas condições e nos termos 
do presente contrato e que se regerá pelas seguintes cláusulas: 
2. DURAÇÃO E CONTEÚDO DA EXTENSÃO DE GARANTIA Kia8 
2.1. O contrato tem início no primeiro dia posterior ao fim da Garantia 
Kia (7 anos ou 150 000 km, conforme o que ocorra primeiro), isto é, no 
primeiro dia do oitavo ano a contar da data de matrícula do veículo em 
novo e desde que o veículo segurado ainda não tenha atingido os  
150 000 km e vigorará pelo prazo de um ano (12 meses) ou até ao 
momento em que o veículo segurado atinja os 150 000 km, conforme o 
que ocorra primeiro. 
2.2. Durante o período de vigência do contrato, a Kia Portugal assegura 
a execução dos serviços compreendidos na Extensão de Garantia Kia8, 
pelos concessionários e reparadores autorizados Kia, no território 
português (Portugal Continental e Regiões Autónomas da Madeira e 
Açores). 
Em qualquer caso, a Kia Portugal não será responsável por garantir 
qualquer pagamento de serviço previsto na Extensão de Garantia Kia8 
que possa expor a Kia Portugal a qualquer sanção, proibição ou restrição 
impostas por resolução das Nações Unidas ou impostas por Leis 
nacionais aplicáveis ou Diretivas ou Regulamentos, designadamente 
comerciais ou económicos, da União Europeia, bem como, em diplomas 
legais com origem no Reino Unido ou Estados Unidos da América. 
2.3. Em caso de avaria, o veículo deve dar entrada num Reparador 
Autorizado Kia no prazo máximo de sete dias após a deteção da avaria e 
se a avaria identificada tiver sido causada por defeito de montagem ou 
de fabrico coberto pela Kia, o Cliente poderá efetuar a reparação de 
forma gratuita nas oficinas da Rede Oficial Kia. 
2.4. Em caso de venda do veículo, os direitos emergentes do presente 
contrato transmitem-se para o respetivo adquirente, devendo o novo 
proprietário transmitir os respetivos dados de identificação à Kia 
Portugal para a morada indicada acima via correio registado com aviso 
de receção. 
2.5. Sem prejuízo do disposto no número anterior, as coberturas da 
Extensão de Garantia Kia8 cessam de imediato relativamente a cada 
Veículo Seguro, por caducidade, caso o Veículo Seguro seja objeto de 
alteração para matrícula estrangeira. 
3. CONFIRMAÇÃO DA VALIDADE DA EXTENSÃO DE GARANTIA Kia8 
3.1. O Cliente deverá confirmar, previamente à prestação de qualquer 
serviço, a validade e vigência da Extensão de Garantia Kia8. Em caso de 
dúvida, o concessionário e/ou reparador autorizado Kia poderá pedir ao 
Cliente a apresentação do presente contrato, devidamente preenchido 
e carimbado.  
3.2. O Cliente deverá apresentar o Manual de Garantia & Manutenção 
Kia, no qual deverá constar o registo de todas as manutenções efetuadas 
(quilómetros, data e carimbo da empresa) desde a aquisição da viatura 
nova, exclusivamente na rede autorizada de concessionários Kia em 
Portugal, ficando perfeitamente entendido que a realização de 
quaisquer manutenções fora da rede autorizada de concessionários Kia 
em Portugal implicará a cessação automática do presente contrato, nos 
termos do disposto na cláusula 6. do mesmo.  
4. CARACTERÍSTICAS DA EXTENSÃO DE GARANTIA Kia8 
4.1. Serviços abrangidos pela Extensão de Garantia Kia8 
Está incluída na Extensão de Garantia Kia8 a prestação de serviços e 
execução de trabalhos de substituição ou reparação de todas as peças 
mecânicas ou elétricas de origem Kia com avaria causada por defeito de 

montagem ou fabrico, dos grupos principais a seguir indicados salvo as 
exceções indicadas. 
Estão cobertas as peças mecânicas ou elétricas dos seguintes grupos:  

• Motor e Caixa de velocidades (exclui embraiagem) 
• Sistema de arrefecimento 
• Circuito de alimentação e sobrealimentação 
• Catalisador (sujeito a condições de exclusão)  
• Sistema elétrico (exclui equipamento áudio e de navegação de 
origem) 
• Climatização 
• Sistema de travões (excluindo pastilhas, discos e maxilas) 
• Direção, Suspensão, Eixo dianteiro e traseiro (exceto por desgaste 
e sujeito a condições de exclusão) 
• Carroçaria/Habitáculo:  

- Fechaduras  
- Amortecedores da porta traseira/bagageira  
- Mecanismo de elevação dos vidros das portas  
(apenas componentes elétricos)  
- Mecanismo elétrico de regulação dos espelhos retrovisores  
- Mecanismo elétrico de regulação dos bancos  

• Sistema Híbrido, Módulo eletrónico de controlo da bateria HV, 
Inversor/conversor, Motores/geradores (EPCU+OBC), Sensores de 
rotação e bomba de água do sistema híbrido  

4.2. Estão expressamente excluídos do conteúdo da Extensão de 
Garantia Kia8, os seguintes casos:  
a) Reparação ou substituição das peças mecânicas ou elétricas não 
pertencentes aos grupos citados no número anterior;  
b) Manutenção (peças e revisão), todas as reparações ocorridas e peças 
de substituição utilizadas dentro do plano de revisões;  
c) As avarias resultantes de furto, rapto, transporte ou requisição e, de 
uma forma geral, de todo e qualquer acontecimento que retire o veículo 
da responsabilidade do Cliente;  
d) A degradação progressiva do funcionamento do veículo em relação à 
idade e ao número de quilómetros percorridos;  
e) As reparações das avarias da responsabilidade de Companhias de 
Seguros, cauções ou garantia existente; 
f) A responsabilidade por mortes, danos corporais, perdas de bens, bem 
como os danos de qualquer natureza resultantes, direta ou 
indiretamente, de um acontecimento que possa conduzir a uma 
reclamação ao abrigo da Extensão de Garantia Kia8;  
g) As consequências diretas ou indiretas de guerras, invasões, atos de 
hostilidade, rebeliões, revoluções, golpes de estado, vandalismo, roubo 
ou tentativa de roubo (do veículo e ao veículo);  
h) As avarias não relacionadas com defeitos de material ou de fabrico, 
exceto quando são consequência de uma avaria coberta;  
i) As avarias, de uma peça ou peças, ocorridas em veículos abrangidos 
por uma Campanha de Serviço;  
j) As avarias que não sejam comunicadas a um Reparador Autorizado Kia 
no prazo de 7 dias após a sua deteção;  
k) As avarias que envolvem a responsabilidade de um terceiro ou 
reportam para a garantia legal do fabricante;  
l) A manutenção e a limpeza (interior/exterior) do veículo; 
m) Todo o tipo de baterias e/ou acumuladores de energia elétrica;  
n) A substituição, reparação ou afinação de peças sujeitas ao próprio 
desgaste normal tais como, forros dos bancos, forros interiores, tapetes, 
jantes, pneus, filtros, velas de ignição, foles, pastilhas e maxilas de 
travão, escovas limpa vidros, amortecedores, correias, escape, 
embraiagem, baterias, e ainda enchimento do circuito de ar 
condicionado, abastecimento de combustível, adição lubrificantes e 
fluidos, controlo e regulação do alinhamento das rodas, outros 
equivalentes;  
o) Os seguintes componentes só serão cobertos até à quilometragem 
indicada (unicamente em caso de avaria e não por desgaste):  
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- Amortecedores: 80.000 km  
- Silenciador de escape: 60.000 km  
- Catalisador / Filtro de Partículas: 100.000 km  
p) Fissuras ou quebra de vidros, para-brisas, faróis e farolins, assim como 
as entradas de água na carroçaria e faróis;  
q) Peças de carroçaria, calhas dos vidros, borrachas, frisos, pintura e 
danos na carroçaria e corrosão resultante desses danos;  
r) Os danos ambientais de contaminação, os produzidos por agentes 
externos ou por força maior como, por exemplo, tempestades, 
inundações e catástrofes naturais, assim como danos derivados de 
ambientes salinos ou climas extremos;  
s) Os sistemas áudio e de navegação posteriormente instalados no 
veículo;  
t) As avarias produzidas por peças que não venham de origem ou por 
equipamentos posteriormente incorporados (leitor de CD, telemóvel, 
etc.);  
u) As reparações das avarias ocasionadas totalmente ou parcialmente 
por acidentes;  
v) As avarias ocasionadas pelo uso inadequado do veículo ou negligente 
por parte do condutor, designadamente, o manuseamento defeituoso, a 
utilização intensiva e/ ou sobrecarga;  
x) As avarias, os danos ou o mau funcionamento resultante, da falta de 
manutenção do veículo, de manutenção deficiente e por negligência no 
que se refere à aplicação de medidas preventivas por parte do Cliente 
após aquisição de veículo e na medida em que possa ter conduzido ao 
aparecimento de avarias ou mau funcionamento;  
y) Qualquer outro dano, defeito ou avaria que esteja expressamente 
excluído da Garantia Geral (ver manual de Garantia & Manutenção Kia).  
4.3. Ficarão ainda excluídos da Extensão de Garantia Kia8 os danos 
resultantes da anulação do contrato de compra e venda do veículo, da 
redução do preço de compra ou da substituição da viatura, bem como 
os danos resultantes da privação de uso do veículo, tais como despesas 
de veículo de substituição e ainda os danos relacionados com perda de 
tempo, incómodos ou inconveniências, gestão de todo o tipo, perdas 
comerciais e outros danos indiretos.  
4.4. Ficarão excluídos também os danos ou defeitos por avarias 
provocadas intencionalmente. 
5. EXCLUSÃO POR UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA  
Não podem ser objeto do presente contrato os veículos de transporte 
público ou de aluguer, de aluguer sem condutor, táxis, de escolas de 
condução, ambulâncias, de bombeiros, de operações de resgate, de 
polícia, de competição (incluindo rallys e provas de velocidade), de 
transporte de mercadorias perigosas químicas ou radioativas, veículos 
militares ou outros de características similares.  
6. TÉRMINO DA EXTENSÃO DE GARANTIA Kia8 
6.1. O presente contrato cessa uma vez decorrido o período de vigência 
da Extensão de Garantia Kia8;  
6.2. O presente contrato pode ser resolvido por qualquer das partes com 
fundamento no seu incumprimento, nos termos gerais de direito.  
6.3. O presente contrato cessa automaticamente em caso de:  
a) Modificação ou uso indevido ou negligente do veículo segurado 
(negligência, embriaguez, corridas ou rallys, alterações não autorizadas, 
combustíveis desadequados, falta de óleo, anticongelante ou outros 
fluidos);  
b) A Kia Portugal, ou o Reparador Autorizado entenderem que o conta-
quilómetros do veículo sofreu adulteração, no caso de o número de 
quilómetros ter sido alterado ou de o conta-quilómetros ter sido viciado;  
c) O veículo não ter sido submetido a inspeções regulares de 
manutenção de acordo com o plano de manutenção do veículo, 
conforme indicado no manual de Garantia & Manutenção Kia pelo 
fabricante, e essa manutenção não ter sido efetuada de acordo com o 
plano de manutenção preconizado pela Kia utilizando peças genuínas; 

d) Não execução das intervenções exigidas pelo fabricante em 
Campanhas de Serviço ou Ações de Chamada (Recalls);  
e) Execução de algum dos serviços de manutenção programada, 
efetuados desde aquisição da viatura, fora da rede autorizada de 
concessionários da Kia em Portugal. 
7. EFEITOS DO TÉRMINO DA EXTENSÃO DE GARANTIA Kia8 
Quando ocorrer o termo do contrato da Extensão de Garantia Kia8, as 
partes deixarão de estar obrigadas em virtude deste contrato, sem 
prejuízo da conclusão de qualquer reparação ou substituição de peças 
defeituosas que já se tenham iniciado dentro do período de vigência da 
Extensão de Garantia Kia8. 
8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS  
8.1. Os dados pessoais fornecidos pelo Cliente serão recolhidos e 
tratados pela Kia Portugal, na sua qualidade de responsável pelo 
tratamento, e destinam-se única e exclusivamente às seguintes 
finalidades:  
a) Execução e cumprimento das obrigações pré-contratuais e 
contratuais;  
b) Cumprimento de obrigações legais;  
c) Gestão da relação contratual com o Cliente, nomeadamente para 
efeitos de contactos por motivos atinentes à prestação de garantia 
contratual.  
8.2. Os dados pessoais fornecidos serão armazenados pelo período 
mínimo estritamente necessário ao cumprimento das finalidades 
enunciadas no número anterior, sendo apagados assim que se verifique 
que já não sejam necessários.  
8.3. A Kia Portugal obriga-se a tratar os dados pessoais fornecidos pelo 
Cliente com a máxima confidencialidade e única e exclusivamente para 
as finalidades identificadas no número anterior, implementando 
medidas técnicas e organizativas por forma a proteger os dados pessoais 
contra a destruição, acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a 
difusão ou acesso não autorizado aos mesmos.  
8.4.  Os dados pessoais fornecidos pelo Cliente poderão ser partilhados 
com os Fornecedores ou prestadores de serviços da Kia Portugal, única 
e exclusivamente para cumprimento das obrigações pré-contratuais e 
contratuais, assumidas no âmbito do presente Contrato, garantindo a 
Kia Portugal que tais entidades se encontram igualmente munidas de 
medidas técnicas e organizativas para garantir a total proteção dos 
dados pessoais do CLIENTE e que os mesmos apenas tratarão os dados 
para cumprimento integral das finalidades inerentes à execução do 
Contrato.  
8.5. A Kia Portugal garante que nunca procederá à venda, empréstimo 
ou cedência dos dados pessoais do Cliente a terceiros, sem que haja o 
consentimento expresso e explícito dos mesmos para o efeito, 
obrigando-se igualmente a recolher o consentimento expresso do 
Cliente para o tratamento de dados pessoais para outras finalidades que 
não as descritas no n.º 1 da presente cláusula.  
8.6. É garantido ao Cliente, enquanto titular de dados pessoais, o direito 
em aceder, retificar e apagar os dados pessoais, bem como o direito de 
limitar o tratamento dos seus dados pessoais, opor-se a tal tratamento 
e solicitar a portabilidade desses mesmos dados, quando possível, 
bastando, para o efeito, entrar em contacto com a Kia Portugal através 
do e-mail rgpd@kia.pt, podendo, ainda, apresentar uma reclamação à 
autoridade de controlo (www.cnpd.pt).  
8.7. Mediante a assinatura do presente Contrato, o Cliente confirma que 
leu e aceita a Política de Privacidade da Kia Portugal, a qual se encontra 
sempre atualizada em https://www.kia.pt/ e a qual faz parte integrante 
do presente Contrato.  
 
9. LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEL  
9.1. A legislação portuguesa é a única aplicável para a interpretação e 
execução deste contrato e para as consequências derivadas do mesmo.  
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9.2. Será competente para dirimir litígios resultantes deste contrato o 
foro da comarca que resulte da aplicação da lei civil.  


