
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. 

YAMAHA ATV & SIDE-BY-SIDE – 10-ΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΙΜΑΝΤΕΣ V 

Η Yamaha Motor Europe N.V. είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία της Ολλανδίας και έχει την έδρα της στη διεύθυνση: (1119NC) Schiphol-Rijk, 

Koolhovenlaan 101, Ολλανδία. 

Η ("Yamaha") εγγυάται στον αρχικό εγγεγραμμένο κάτοχο ενός επιλέξιμου ATV Yamaha 

με κινητήρα άνω των 50 κ.εκ. ή ενός οχήματος Side-by-Side ("Καλυπτόμενο όχημα") 

που αγοράστηκε από επίσημο συνεργάτη της Yamaha, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για 

την πώληση και τη συντήρηση του προϊόντος στην Ευρώπη και είναι εγγεγραμμένος 

στην Ευρώπη («Ημερομηνία της Πρώτης Αγοράς»), ότι ο ιμάντας V, όπως αρχικά 

τοποθετήθηκε από το εργοστάσιο στο καλυπτόμενο Όχημα, θα είναι απαλλαγμένος 

ελαττωμάτων στα υλικά και την κατασκευή, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται 

στο παρόν, με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών που έχουν δηλωθεί. 

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ είναι δέκα (10) έτη από την Ημερομηνία Αρχικής Αγοράς 

του καλυπτόμενου Οχήματος ή τη μεταβίβαση του τίτλου του Καλυπτόμενου Οχήματος 

σε μεταγενέστερο ιδιοκτήτη. Αυτό έχει καταχωρηθεί ως Ημερομηνία Έναρξης της 

Εγγύησης στο σύστημα Yamaha κατά τη διαδικασία λιανικής πώλησης από τον Επίσημο 

Συνεργάτη στον πρώτο Πελάτη. Αυτή η εγγύηση είναι εντελώς ξεχωριστή και παρέχεται 

επιπλέον της Περιορισμένης Εγγύησης που προσφέρεται από τη Yamaha για κάθε νέο 

όχημα, χωρίς χρέωση για τον πελάτη. 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, οποιοσδήποτε Επίσημος Συνεργάτης 

της Yamaha που έχει εξουσιοδοτηθεί για την πώληση και τη συντήρηση του προϊόντος 

στην Ευρώπη, θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τον ιμάντα V δωρεάν, κατ' επιλογή 

και κατά τη διακριτική ευχέρεια της Yamaha, εάν ο ιμάντας κριθεί ελαττωματικός από τη 

Yamaha, λόγω αστοχίας στην κατασκευή ή το υλικό, η οποία προκλήθηκε στο 

εργοστάσιο. 

Οποιαδήποτε άλλη επισκευή ή αντικατάσταση, κατά την επιλογή και την αποκλειστική 

κρίση της Yamaha, οποιαδήποτε άλλα εξαρτήματα που θα απαιτηθούν ως αποτέλεσμα 

του ελαττωματικού ιμάντα V, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα επιστρέψει το 

καλυπτόμενο όχημα με προπληρωμένη μεταφορά, στον Επίσημο Συνεργάτη της 

Yamaha, θα πρέπει να διεκδικηθούν υπό τις προϋποθέσεις της «εργοστασιακής 

εγγύησης της Yamaha Motor» 

Ο ιδιοκτήτης του καλυπτόμενου οχήματος θα είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά, την 

απώλεια χρόνου, την ταλαιπωρία, τα έξοδα μετακίνησης, την απώλεια χρήσης, τη 

ρυμούλκηση, την αποθήκευση και άλλα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την 

επιστροφή του Καλυπτόμενου Οχήματος, για υπηρεσίες που αφορούν στην εγγύηση. 



Όλα τα εξαρτήματα που θα αντικατασταθούν υπό την εγγύηση, θα γίνουν ιδιοκτησία 

της Yamaha. 

Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ YAMAHA βάσει αυτής της 10-ετούς περιορισμένης εγγύησης δεν θα 

υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, την πραγματική ταμειακή αξία των καλυπτόμενων 

εξαρτημάτων και δεν θα υπερβαίνει την εύλογη αγοραστική αξία του Καλυπτόμενου 

Οχήματος, κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκε η καλυπτόμενη επισκευή, ποσό που 

ισούται με την αξία ιδιωτικής πώλησης του Καλυπτόμενου Οχήματος, κατά την 

ημερομηνία της βλάβης. 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο 

ΠΕΛΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ. 

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ: Σύμφωνα με τους όρους αυτής της περιορισμένης εγγύησης, ο 

αρχικός κάτοχος του Καλυπτόμενου Οχήματος θα είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ότι 

το Καλυπτόμενο Όχημα λειτουργεί σωστά, συντηρείται και αποθηκεύεται όπως ορίζεται 

στο ισχύον Εγχειρίδιο Κατόχου. 

Ο ιδιοκτήτης του Καλυπτόμενου Οχήματος θα ειδοποιήσει έναν Επίσημο Συνεργάτη της 

Yamaha1 για κάθε ένα και για όλα τα εμφανή ελαττώματα εντός δέκα (10) ημερών από 

την ανακάλυψή τους και θα διαθέσει το όχημα για έλεγχο ή/και επισκευές. Εάν ζητηθεί, 

ο ιδιοκτήτης του καλυπτόμενου οχήματος πρέπει να προσκομίσει όλα τα παραστατικά 

υπηρεσιών και αγοράς ως απόδειξη (οι αποδείξεις πρέπει να είναι τυπωμένες, όχι 

χειρόγραφες και να αναφέρουν σαφώς και αναμφισβήτητα, το όνομα και τη διεύθυνση 

του επίσημου συνεργάτη, την ημερομηνία εξυπηρέτησης/αγοράς, καθώς και να 

εμφανίζουν την πραγματοποίηση όλων των εργασιών συντήρησης που καθορίζονται από 

το ισχύον Εγχειρίδιο Κατόχου. 

Σε περίπτωση που εντοπιστεί ένα εμφανές ελάττωμα, προστατέψτε το Καλυπτόμενο 

Όχημα για να αποτρέψετε περαιτέρω ζημιά (η συνέχιση της λειτουργίας του 

καλυπτόμενου οχήματος, ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιά που μπορεί να μην καλύπτεται 

από αυτήν την περιορισμένη εγγύηση). 

ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ από την παρούσα Εγγύηση περιλαμβάνουν: 

 

1. Ακατάλληλη χρήση σε εφαρμογή που διαφέρει από αυτή που ορίζει ο κατασκευαστής 

(όπως αναφέρεται στο εγχειρίδιο κατόχου), συμπεριλαμβανομένης της υπέρβασης των 

μέγιστων ορίων φόρτωσης και ρυμούλκησης του οχήματος. 

2. Ενοικίαση. 

3. Αγωνιστική χρήση. 



4. Μη φυσιολογική καταπόνηση, παραμέληση ή κατάχρηση, συμπεριλαμβανομένης της 

υπερθέρμανσης του συμπλέκτη και της βύθισης σε νερό ή λάσπη. 

5. Ζημιά λόγω εισροής νερού, χιονιού, βρωμιάς ή άλλων ρύπων στη θήκη του ιμάντα V. 

6. Έλλειψη σωστής συντήρησης και αποθήκευσης του καλυπτόμενου οχήματος όπως 

περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Κατόχου. 

7. Τροποποίηση, μετατροπή ή χρήση του καλυπτόμενου οχήματος με τρόπο που δεν 

συνιστάται από τη Yamaha, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τροποποιημένων 

εξαρτημάτων που δεν ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό του οχήματος. 

8. Κόστος εργασίας για την αντικατάσταση ελαττωματικού ανταλλακτικού ή αξεσουάρ 

(εκτός από τον ιμάντα V). 

9. Αντικατάσταση ή συντήρηση του ιμάντα V για λόγους τακτικής συντήρησης, 

φυσιολογικής φθοράς, καθώς και εν όλω ή εν μέρει, για οποιαδήποτε άλλη αιτία εκτός 

από ελαττωματική κατασκευή ή ελαττωματικό υλικό που προέκυψαν στο εργοστάσιο. 

10. Ανταλλακτικά που καλύπτονται από την Περιορισμένη Εγγύηση της Yamaha για το 

όχημα ή από οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε εκκρεμότητα, ανάκληση ή άλλο 

πρόγραμμα υπηρεσιών. 

11. Ζητήματα που προκύπτουν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες εκτός του περιορισμένου 

πεδίου που προβλέπεται στο παρόν. 

12. Διεκδικήσεις που η Yamaha αποδέχεται καλή τη πίστη ότι είναι αποτέλεσμα: 

σύγκρουσης ή άλλου ατυχήματος, κλοπής, βανδαλισμού, ταραχής, έκρηξης, σεισμού, 

κεραυνού, πάγου, εσωτερικής ή εξωτερικής φωτιάς, βλάβης από νερό ή πλημμύρα 

(συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης ζημιάς από πλημμύρα), αμελούς, 

απερίσκεπτης, εν γνώσει ή εκ προθέσεως βλάβης, ακατάλληλης συντήρησης ή 

επέμβασης, ελαττώματος που οφείλεται στον κατασκευαστή εκτός του ιμάντα V, 

ακατάλληλης εγκατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματος, μόλυνσης υγρών (δηλαδή 

ψυκτικού υγρού, καυσίμου, νερού ή ξένου υλικού) ή αδυναμίας διατήρησης του 

κινητήρα και του ψυκτικού υγρού του κινητήρα στα επίπεδα που προβλέπονται για το 

Καλυπτόμενο Όχημα. 

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 

Η YAMAHA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

YAMAHA ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. 



ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΚΟΥΣΙΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ 

ΖΗΜΙΕΣ. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ, Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΟΧΛΗΣΗ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ YAMAHA 

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ V YAMAHA, 

ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. 

ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ YAMAHA ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΟΙ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ, 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΔΩ. ΚΑΜΙΑ 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ 

YAMAHA, ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ YAMAHA, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΥΑΜΑΗΑ ΚΑΙ ΔΕΝ 

ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ. 

1: Οι Επίσημοι Συνεργάτες της Yamaha βρίσκονται στην ενότητα «Δίκτυο Επίσημων 

Συνεργατών» στην ιστοσελίδα της Yamaha   

 

 


