
Yamaha 10 éves ékszíjgarancia feltételek 
 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. YAMAHA ATV és SIDE-BY-SIDE – 10 ÉV 

KORLÁTOZOTT ÉKSZÍJ GARANCIA 

 

A Yamaha Motor Europe N.V. hollandiai bejegyzésű társaság (székhelye (1119NC) 

Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, Hollandia) (a továbbiakban „Yamaha”) ezúton szavatolja 

az 50 cm3-nél nagyobb lökettérfogatú Yamaha ATV és Side-by-Side járművek („Érintett 

jármű") eredeti, regisztrált tulajdonosának, akik a terméket Európában bejegyzett és 

európai értékesítésére és szervizelésére jogosult Yamaha kereskedőtől vásárolták 

(„Eredeti Vásárlás Időpontja”), hogy az Érintett járműbe eredetileg, gyárilag beépített 

ékszíj az itt megadott időtartamig anyag- és gyártási hibáktól mentes, figyelemmel az itt 

megadott korlátozásokra.  

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA tíz (10) év az Érintett jármű Eredeti Vásárlási Időpontjától 

vagy az Érintett jármű tulajdonjogának másik tulajdonosra történő átruházásától számítva. 

A dátumot a Yamaha rendszerében a Garancia Kezdőnapjaként a szerződött forgalmazó 

rögzíti, amikor az első ügyfélnek a terméket kiskereskedelmi forgalomban értékesíti. A 

jótállás teljes mértékben elkülönül a Yamaha új járműveire vonatkozó Korlátozott 

Jótállástól, azon felül értendő, és ezzel kapcsolatban a vásárlót többletköltségek nem 

terhelik.  

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA ALATT az Érintett termék európai értékesítésére és 

szervizelésére jogosult bármely Yamaha márkakereskedő ingyenesen javítja vagy cseréli – 

saját döntése és megítélése szerint – azokat az ékszíjakat, amelyek meghibásodása 

gyártási vagy anyaghibára vezethető vissza. Minden egyéb olyan javításra vagy cserére (a 

Yamaha saját döntése és megítélése szerint), amely a hibás ékszíj miatt szükséges, a 

„Yamaha Motor gyári garanciális feltételei” vonatkoznak, azzal, hogy az Érintett járművet a 

tulajdonos köteles a Yamaha márkakereskedőhöz, saját költségére beszállíttatni. Az 

Érintett jármű tulajdonosa köteles viselni minden olyan kárt és költséget – többek közt a 

szállítással, kieső idővel, kellemetlenségekkel, utazási költségekkel, használhatóság 

hiányával, vontatással, tárolással és egyebekkel kapcsolatos veszteséget és költséget –, 

amely az Érintett jármű garanciális szervizelésre történő visszaszállítása kapcsán felmerül. 

A jótállás keretében kicserélt alkatrészek a Yamaha tulajdonát képezik.  

A YAMAHA FELELŐSSÉGE a 10 éves korlátozott jótállás alapján semmi esetben nem 

haladhatja meg a garanciális tételek tényleges készpénzértékét, illetve nem haladhatja 

meg az Érintett jármű garanciális javítás időpontjában érvényes Valós Piaci Értékét, amely 

összeg megegyezik az Érintett jármű meghibásodás napján érvényes másodpiaci 

értékével.  

A JÓTÁLLÁS IDŐTARTAMA ALATT KIFIZETETT KÁRIGÉNYEK ÖSSZEGE SEMMIKÉPPEN SEM 

HALADHATJA MEG AZ ÜGYFÉL ÁLTAL AZ ÉRINTETT JÁRMŰÉRT KIFIZETETT VÉTELÁRAT.  

AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE: A korlátozott jótállás feltételei szerint, az Érintett jármű 

eredeti tulajdonosa felelős az Érintett jármű megfelelő, a használati útmutató szerinti 

üzemeltetéséért, karbantartásáért és tárolásáért.  

Az Érintett jármű tulajdonosa köteles értesíteni a Yamaha márkakereskedőt1 minden 

észlelt hibáról, annak felfedezéstől számított tíz (10) napon belül, és a járművet ellenőrzés 

és/vagy javítás céljából rendelkezésre bocsátani. Kérésre, az Érintett jármű tulajdonosa 



köteles bemutatni a szervizelést és vásárlást igazoló számlákat (csak nyomtatott, azaz 

nem kézzel írt számlák fogadhatók el, amelyeken világosan és egyértelműen szerepel a 

kereskedő neve és címe, a szervizelés/vásárlás dátuma, valamint azt, hogy a vonatkozó 

használati utasításban meghatározott összes karbantartást elvégezték).  

A hiba észlelése esetén a tulajdonos köteles az Érintett járművet a további károktól 

megóvni (az Érintett jármű további üzemeltetése olyan károkat okozhat, amelyekre a 

korlátozott jótállás nem terjed ki).  

A jótállás NEM TERJED KI az alábbiakra:  

1. A jármű nem megfelelő és nem rendeltetésszerű (a használati utasításban leírtaktól 

eltérő) használata, beleértve a jármű maximális terhelhetőségi és vontatási előírásainak 

túllépését. 

2. Bérelt járműként történő használat.  

3. Versenycélú használat. 

4. Abnormális igénybevétel, elhanyagolás vagy ésszerűtlen terhelés, beleértve a 

tengelykapcsoló túlmelegedését és a jármű vízbe vagy sárba merülését.  

5. Víz, hó, piszok vagy egyéb szennyeződés bejutása az ékszíjházba.  

6. Az Érintett jármű megfelelő, a használati útmutatóban leírtak szerinti karbantartásának 

és tárolásának elmulasztása.  

7. Az Érintett jármű a Yamaha által nem ajánlott átalakítása, módosítása vagy használata, 

beleértve a „nem széria" vagy módosított alkatrészek használatát.  

8. Az ékszíj kivételével, a meghibásodott alkatrészek vagy tartozékok cseréjének 

munkadíja. 

9. Az ékszíj cseréje vagy javítása kötelező szerviz során, normál elhasználódás miatt, vagy 

bármely más okból, amely nem minősül gyári vagy anyaghibának.  

10. A járműre vonatkozó Yamaha Korlátozott Jótállás keretébe tartozó, vagy bármely 

folyamatban lévő jogi eljárás, visszahívás vagy szervizkampány keretébe tartozó 

alkatrészek.  

11. Az itt meghatározott, korlátozott hatókörön kívül felmerülő, bármely körülmény során 

jelentkező problémák.  

12. Olyan kárigények, amelyekről a Yamaha jóhiszeműen úgy véli, hogy a következőkből 

erednek: ütközés vagy más baleset; lopás; rongálás; zavargás; robbanás; földrengés; 

villámcsapás, fagy; belső vagy külső tűz; víz- vagy árvízkár (beleértve a korábbi 

árvízkárokat is); gondatlan, tudatos vagy szándékos károkozás; nem megfelelő szerviz vagy 

karbantartás, nem az ékszíj gyári hibája, bármely alkatrész nem megfelelő beszerelése, 

folyadékszennyezés (például hűtőfolyadék, üzemanyag, víz vagy idegen anyag), a motor 

hűtőfolyadék-szintjének az előírt minimum alá csökkenése.  

 

EZ NEM SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY BIZTOSÍTÁS.  

A YAMAHA NEM VÁLLAL SEMMILYEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS 

GARANCIÁT. A YAMAHA EZENNEL KIZÁR A JÓTÁLLÁSBAN FOGLALT 

KÖTELEZETTSÉGEKET ÉS KORLÁTOZÁSOKAT MEGHALADÓ, MINDEN OLYAN 



HALLGATÓLAGOS JÓTÁLLÁST, AMELY A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A 

MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZIK.  

EZ A JÓTÁLLÁS NEM TERJED KI AZ ESETI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA, 

BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A HASZNÁLAT ELMARADÁSÁBÓL, AZ 

IDŐVESZTESÉGBŐL ÉS KELLEMETLENSÉGEKBŐL FAKADÓ KÁROKAT. A YAMAHA 

FELELŐSSÉGE A YAMAHA ÉKSZÍJ JAVÍTÁSÁRA VAGY CSERÉJÉRE KORLÁTOZÓDIK, A 

JÓTÁLLÁSBAN FOGLALTAK SZERINT.  

EZ A DOKUMENTUM TARTALMAZZA A YAMAHA ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TELJES 

JÓTÁLLÁST, ÉS AZ EBBEN FOGLALTAKON KÍVÜL SEMMILYEN MÁS FELTÉTEL, 

ÍGÉRET, VAGY GARANCIA NEM ÉRVÉNYES. A YAMAHA ILLETVE KERESKEDŐI, 

KÉPVISELŐI, ÜGYNÖKEI VAGY ALKALMAZOTTAI ÁLTAL ADOTT SZÓBELI VAGY 

ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÁS VAGY ÍGÉRET NEM KELETKEZTET JÓTÁLLÁST A YAMAHA 

RÉSZÉRŐL, ILLETVE SEMMILYEN MÓDON NEM TERJESZTI KI A JÓTÁLLÁS 

HATÁLYÁT.  

1: a hivatalos Yamaha márkakereskedők a helyi Yamaha honlapon, a „Márkakereskedő 

kereső" fülön találhatók 

 

 

 

 

 

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

