
Vilkår og betingelser for Yamahas 10-års 
garanti på belter 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. ATV OG SIDE-BY-SIDE FRA YAMAHA – 10-ÅRS 

BEGRENSET GARANTI PÅ V-BELTER 

 

Yamaha Motor Europe N.V., et selskap som er underlagt lovene i Nederland med registrert 

kontor på (1119NC) Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, Nederland («Yamaha») gir med 

dette den opprinnelig registrerte eieren av en kvalifisert Yamaha ATV som er større enn 

50 cm³, eller et Side-by-Side-kjøretøy som er kjøpt hos en Yamaha-forhandler som er 

autorisert til å selge og utføre service på produktet i Europa og som er registrert i Europa 

(«Dato for opprinnelig kjøp»), en garanti på at V-beltet som opprinnelig kom montert fra 

fabrikken på det Tildekkede kjøretøyet skal være fritt for defekter i materiale og utførelse 

i den perioden som er angitt i dette dokumentet, underlagt visse begrensninger som 

oppgis her.  

GARANTIPERIODEN er på ti (10) år fra datoen for det Opprinnelige kjøpet av kjøretøyet 

eller overføringen av eierskapet av  kjøretøyet til en ny eier. Dette registreres som 

Garantiens startdato i Yamaha-systemet fra og med kjøpet fra en Autorisert forhandler av 

den første Kunden. Denne garantien er helt atskilt fra og kommer i tillegg til den 

Begrensede garantien som følger med det nye kjøretøyet fra Yamaha, uten ytterligere 

kostnader for kunden.  

I DENNE GARANTIPERIODEN skal hvilken som helst Yamaha-forhandler som er autorisert 

til å selge og utføre service på produktet i Europa, reparere eller erstatte, etter Yamahas 

eget valg og skjønn, V-beltet kostnadsfritt, hvis Yamaha har funnet en defekt som 

stammer fra feil montering eller materiale fra fabrikken. Alle andre eventuelle 

reparasjoner eller erstatninger, etter Yamahas eget valg og skjønn, av eventuelle andre 

deler som må erstattes som følge av det defekte V-beltet, forutsatt at eieren returnerer 

kjøretøyet via forhåndsbetalt transport til Yamaha-forhandleren, som skal reklamere 

«Yamaha Motor-fabrikkgarantien». Eieren av kjøretøyet er ansvarlig for all transport, 

tidsbruk, ulemper, reiseutgifter, brukstap, tauing, oppbevaring og andre utgifter som 

påløper ved retur av kjøretøyet for garantiservice. Alle deler som erstattes underlagt 

garantien, tilhører Yamaha.  

YAMAHAS ANSVARSOMRÅDER underlagt denne begrensede garantiperioden på 10 år 

skal under ingen omstendigheter overstige den faktiske kontantverdien av det Tildekkede 

kjøretøyet og skal ikke overstige den Gjeldende markedsverdien av kjøretøyet på 

tidspunktet for reparasjon i samsvar med garantien, et beløp som tilsvarer den private 

salgsverdien av kjøretøyet på datoen da feilen oppsto.  

TOTALSUMMEN AV ALLE GARANTIKRAV SOM DEKKES I GARANTIPERIODEN, SKAL UNDER 

INGEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE PRISEN SOM KUNDEN BETALTE FOR DET 

TILDEKKEDE KJØRETØYET.  

KUNDENS ANSVARSOMRÅDER: Underlagt vilkårene for denne begrensede garantien er 

den opprinnelige eieren av  kjøretøyet ansvarlig for å sikre at kjøretøyet brukes, 

vedlikeholdes og lagres i henhold til den gjeldende brukerhåndboken.  



Eieren av kjøretøyet skal varsle en autorisert Yamaha-forhandler1 om alle former for 

tilsynelatende feil innen ti (10) dager fra det tidspunktet feilen oppdages, samt gjøre 

kjøretøyet tilgjengelig for inspeksjon og/eller reparasjoner. På forespørsel skal eieren av 

kjøretøyet fremlegge alle service- og kjøpskvitteringer som bevis (kvitteringer skal være i 

trykt form, ikke håndskrevet), og på tydelig måte oppgi Forhandlerens navn og adresse og 

dato for kjøp/service, som viser at alt vedlikehold som er oppgitt i den gjeldende 

brukerhåndboken har blitt utført.  

Dersom det oppdages en tilsynelatende feil, skal kjøretøyet beskyttes for å forhindre 

ytterligere skade (videre bruk av kjøretøyet kan føre til skader som kanskje ikke dekkes av 

denne begrensede garantien).  

UNNTAK fra denne garantien omfatter:  

1. Feil bruk innen et annet bruksområde enn det som er tiltenkt fra produsentens side (slik 

det er oppgitt i brukerhåndboken), inkludert overskridelse av kjøretøyets 

maksimalgrenser for lastevekt og tauing. 

2. Utleiebruk.  

3. Bruk til konkurranser eller racing. 

4. Unormal belastning, forsømmelse eller misbruk, inkludert overoppheting av kløtsj og 

nedsenkning i vann eller gjørme.  

5. Skader som forekommer på grunn av inntak av vann, snø, smuss eller andre 

forurensninger i V-beltehuset.  

6. Mangel på riktig vedlikehold og lagring av kjøretøyet slik det er beskrevet i 

brukerhåndboken.  

7. Endring, modifisering eller bruk av kjøretøyet på måter som ikke er anbefalt av Yamaha, 

inkludert bruk av uoriginale eller modifiserte deler.  

8. Arbeidskostnader for utskifting av en defekt del eller tilbehør (bortsett fra V-beltet). 

9. Utskifting av eller service på V-beltet for rutinemessig vedlikehold, normal slitasje eller 

helt eller delvis på grunn av andre årsaker enn feil montering eller materiale fra fabrikken.  

10. Deler som dekkes av Yamahas begrensede garanti på kjøretøyet eller av eventuelle 

pågående rettslige prosesser, tilbakekallinger eller andre servicekampanjer.  

11. Problemer som oppstår under enhver omstendighet som er utenfor det begrensede 

omfanget som er beskrevet her.  

12. Garantikrav som Yamaha i god tro mener er et resultat av: kollisjon eller annen ulykke; 

tyveri; hærverk; opprør; eksplosjon; jordskjelv; lyn, frysing; intern eller ekstern brann; 

vann- eller flomskader (inkludert tidligere flomskader); uaktsomhet, skjødesløshet, bevisst 

eller forsettlig skade; uriktig service eller vedlikehold, annen produsentfeil enn V-beltet, 

uriktig installasjon av en del, forurenset væske (dvs. kjølevæske, drivstoff, vann eller 

fremmedlegemer) eller unnlatelse av å holde motoren og motorkjølevæsken på nivåene 

som anbefales for kjøretøyet.  

DETTE ER IKKE EN KONTRAKT FOR SERVICE ELLER FORSIKRING.  

YAMAHA GIR INGEN ANDRE GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKTE ELLER 

UNDERFORSTÅTTE. MED DETTE FRASKRIVER YAMAHA SEG ANSVARET FOR ALLE 



UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT 

FORMÅL SOM OVERSKRIDER FORPLIKTELSENE OG BEGRENSNINGENE SOM ER 

BESKREVET I DENNE GARANTIEN, OG UTELUKKER DETTE FRA DENNE GARANTIEN.  

DENNE GARANTIEN DEKKER INGEN TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, 

INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP AV BRUK, TIDSBRUK OG ULEMPER. 

YAMAHAS ANSVARSOMRÅDE ER BEGRENSET TIL REPARASJON ELLER ERSTATNING 

AV YAMAHA V-BELTET SLIK DET ER BESKREVET I DENNE GARANTIEN.  

DETTE DOKUMENTET OMFATTER DEN FULLSTENDIGE GARANTIEN SOM GIS AV 

YAMAHA, OG DET FORELIGGER INGEN ANDRE VILKÅR, LØFTER, BETINGELSER ELLER 

GARANTIER ANNET ENN DET SOM ER BESKREVET HER. INGEN MUNTLIG ELLER 

SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER FORDELER GITT AV YAMAHA, DETS FORHANDLERE, 

REPRESENTANTER, AGENTER ELLER ANSATTE, KAN GI NOEN FORM FOR GARANTI 

FRA YAMAHA ELLER PÅ NOEN MÅTE ØKE OMFANGET AV DENNE GARANTIEN.  

 

1: Offisielle Yamaha-forhandlere finner du via «Finn forhandler»-fanen på den lokale 

Yamaha-nettsiden 

 

 

 

 

 

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

