
Podmínky 10leté záruky společnosti Yamaha na 
řemen 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. ČTYŘKOLKA YAMAHA A VOZIDLO SIDE-BY-SIDE – 

10LETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA NA KLÍNOVÝ ŘEMEN 

 

Yamaha Motor Europe NV, společnost založená podle zákonů Nizozemska, se sídlem na 

adrese (1119NC) Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, Nizozemsko“ (dále „Yamaha“), tímto 

zaručuje původnímu registrovanému majiteli příslušné čtyřkolky Yamaha větší než 50 ccm 

nebo vozidla Side-by-Side („Kryté vozidlo“) zakoupenému od prodejce Yamaha 

autorizovaného k prodeji a servisu produktu v Evropě a registrovaného v Evropě („Datum 

původního nákupu“), že klínový řemen původně továrně nainstalovaný v Krytém vozidle 

bude bez vad materiálu a zpracování po dobu zde uvedenou, s výhradou určitých 

stanovených omezení.  

ZÁRUČNÍ DOBA je deset (10) let od Data původního nákupu Krytého vozidla nebo od 

převodu vlastnického práva ke Krytému vozidlu na dalšího majitele. Toto datum je 

registrováno jako datum počátku záruční doby v systému Yamaha při maloobchodním 

prodeji autorizovaným prodejcem prvnímu zákazníkovi. Tato záruka je zcela oddělena od 

omezené záruky, která je dodávána s novým vozidlem Yamaha, a doplňuje ji, a to bezplatně 

pro zákazníka.  

BĚHEM PLATNOSTI TÉTO ZÁRUKY jakýkoli prodejce společnosti Yamaha autorizovaný k 

prodeji a servisu produktu v Evropě bezplatně opraví nebo vymění klínový řemen podle 

volby a uvážení společnosti Yamaha, pokud společnost Yamaha vyhodnotí, že je řemen 

vadný kvůli vadnému zpracování nebo vadnému materiálu z továrny. Jakákoli jiná oprava 

nebo výměna, podle volby a uvážení společnosti Yamaha, jakékoli další díly požadované v 

důsledku vadného klínového řemenu, za předpokladu, že majitel vrátí Kryté vozidlo se 

zaplacenou přepravou prodejci Yamaha, by měly být nárokovány na základě podmínek 

„Tovární záruky YAMAHA Motor“. Majitel Krytého vozidla bude odpovědný za veškerou 

přepravu, ztrátu času, nepohodlí, cestovní náklady, ztrátu z použití, odtah, skladování a 

další výdaje vzniklé při vrácení Krytého vozidla k záručnímu servisu. Všechny díly vyměněné 

v rámci záruky se stanou majetkem společnosti Yamaha.  

ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI YAMAHA V rámci této 10leté omezené záruky 

odpovědnost v žádném případě nepřekročí skutečnou kupní hodnotu Krytého vozidla a 

nepřesáhne reálnou tržní hodnotu Krytého vozidla v době kryté opravy, částku rovnající se 

hodnotě soukromého prodeje Krytého vozidla k datu poruchy.  

SOUČET VŠECH NÁROKŮ ZAPLACENÝCH BĚHEM PLATNOSTI ZÁRUKY V ŽÁDNÉM 

PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ CENU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA KRYTÉ VOZIDLO.  

ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA: Podle podmínek této omezené záruky je původní majitel 

Krytého vozidla odpovědný zajistit, aby bylo Kryté vozidlo správně provozováno, 

udržováno a skladováno, jak je uvedeno v příslušné uživatelské příručce.  

Majitel Krytého vozidla musí informovat autorizovaného prodejce společnosti Yamaha1 o 

všech zjevných závadách do deseti (10) dnů od jejich zjištění a dát vozidlo k dispozici ke 

kontrole a/nebo opravě. Na požádání musí majitel Krytého vozidla předložit veškeré 

servisní a nákupní účtenky jako důkaz (účtenky musí být vytištěné, nikoli ručně psané, a 



jasně a jednoznačně specifikovat jméno a adresu prodejce, datum servisu/nákupu s 

uvedením veškeré údržby uvedené v příslušné uživatelské příručce, která byla provedena.  

V případě zjištění zjevné závady chraňte Kryté vozidlo, abyste předešli dalšímu poškození 

(pokračující používání Krytého vozidla může vést k poškození, na které se tato omezená 

záruka nevztahuje).  

VYLOUČENÍ z této záruky zahrnuje:  

1. Nesprávné použití pro jinou činnost, než pro kterou je určeno výrobcem (jak je uvedeno 

v uživatelské příručce), včetně překročení maximálního zatížení vozidla a limitů pro tažení. 

2. Využití k pronájmu.  

3. Použití pro soutěž nebo závod. 

4. Abnormální namáhání, zanedbávání nebo špatné zacházení, včetně přehřátí spojky a 

ponoření do vody nebo bahna.  

5. Poškození v důsledku vniknutí vody, sněhu, nečistot nebo jiných kontaminantů do 

schránky klínového řemene.  

6. Nedostatek řádné údržby a špatné skladování Krytého vozidla, jak je popsáno v 

uživatelské příručce.  

7. Úpravy, změny nebo použití Krytého vozidla, které společnost Yamaha nedoporučuje, 

včetně použití „neskladových“ nebo upravených dílů.  

8. Náklady na práci při výměně vadného dílu nebo příslušenství (jiného než klínový řemen). 

9. Výměna nebo servis klínového řemene pro běžnou údržbu, běžné opotřebení nebo z jiné 

příčiny (zcela nebo zčásti), než je vadné zpracování nebo vadný materiál z továrny.  

10. Díly, na které se vztahuje omezená záruka společnosti Yamaha na vozidlo nebo jakékoli 

probíhající soudní řízení, stažení nebo jiná servisní kampaň.  

11. Problémy vzniklé za jakýchkoli okolností mimo zde uvedený omezený rozsah.  

12. Nároky, u kterých společnost Yamaha v dobré víře věří, že jsou výsledkem: srážky nebo 

jiné nehody; krádeže; vandalství; vzpoury; výbuchu; zemětřesení; blesku, zmrazení; 

vnitřního nebo vnějšího požáru; škody způsobené vodou nebo povodněmi (včetně 

předchozích povodňových škod); poškození způsobeného nedbalostí, lhostejností nebo 

úmyslem; nesprávného servisu nebo údržby, závady výrobce jiné než klínového řemenu, 

nesprávné montáže jakékoli součásti, kontaminace kapalin (tj. chladicí kapaliny, paliva, 

vody nebo cizího materiálu) nebo neudržováním hladiny chladicí kapaliny motoru na 

úrovních předepsaných pro Kryté vozidlo.  

NEJEDNÁ SE O SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ANI POJIŠTĚNÍ.  

SPOLEČNOST YAMAHA NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, 

VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. SPOLEČNOST YAMAHA TǏMTO VYLUČUJE ZE 

ZÁRUKY VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI 

PRO URČITÝ ÚČEL, KTERÉ PŘEKROČUJÍ POVINNOSTI A OMEZENÍ UVEDENÉ V TÉTO 

ZÁRUCE.  

TATO ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO 

JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY Z POUŽÍVÁNÍ, ZTRÁTY ČASU A NEPOHODLÍ. ODPOVĚDNOST 



SPOLEČNOSTI YAMAHA JE OMEZENA NA OPRAVU NEBO VÝMĚNU KLÍNOVÉHO 

ŘEMENU SPOLEČNOSTI YAMAHA, JAK JE UVEDENO V TÉTO ZÁRUCE.  

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE CELOU ZÁRUKU POSKYTOVANOU SPOLEČNOSTÍ 

YAMAHA A NEEXISTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ PODMÍNKY, SLIBY, TERMÍNY NEBO ZÁRUKY, 

NEŽ ZDE UVEDENÉ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO PŘEDPOKLADY 

POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ YAMAHA, JEJÍMI PRODEJCI, ZÁSTUPCI NEBO 

ZAMĚSTNANCI NETVOŘÍ ZÁRUKU ZE STRANY SPOLEČNOSTI YAMAHA ANI ŽÁDNÝM 

ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJÍ ROZSAH TÉTO ZÁRUKY.  

1: oficiálního prodejce společnosti Yamaha naleznete na záložce „Vyhledávač prodejců“ na 

webu společnosti Yamaha pro vaši zemi. 

 

 

 

 

 

https://www.yamaha-motor.eu/?ref=%252Feu%252Fen%252Fabout-us#/

