
Termos e Condições da Garantia de 10 Anos da 
Correia de Transmissão da Yamaha 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. MOTO 4 e SIDE-BY-SIDE YAMAHA – GARANTIA 

LIMITADA DE 10 ANOS DA CORREIA TRAPEZOIDAL 

 

A Yamaha Motor Europe N.V., uma empresa com sede social nos Países Baixos, em 

(1119NC) Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, Países Baixos ("Yamaha"), pelo presente 

documento, garante ao proprietário registado original de uma Moto 4 Yamaha com mais 

de 50 cc ou a um veículo Side-by-Side elegível ("Veículo Coberto") adquirido num 

concessionário Yamaha com autorização para vender e prestar assistência ao produto na 

Europa, e sedeada na Europa ("Data de Compra Original"), que a correia trapezoidal, tal 

como instalada originalmente de fábrica no Veículo Coberto, estará isenta de defeitos de 

material e fabrico durante o período indicado no presente documento, sujeito a 

determinadas limitações indicadas.  

O PERÍODO DA GARANTIA é de dez (10) anos a contar da Data de Compra Original do 

Veículo Coberto ou na transferência de titularidade do Veículo Coberto a um proprietário 

subsequente. Isto é registado como Data de Início de Garantia no sistema da Yamaha no 

momento da venda a retalho pelo Revendedor Autorizado ao primeiro Cliente. Esta 

garantia é totalmente independente e acresce à Garantia Limitada incluída com o novo 

veículo da Yamaha, e é gratuita para o cliente.  

DURANTE A VIGÊNCIA DA PRESENTE GARANTIA, qualquer Concessionário Yamaha 

autorizado para vender e prestar assistência ao produto na Europa irá proceder à 

reparação ou substituição gratuita da correia trapezoidal, segundo a escolha e o critério 

exclusivos da Yamaha, caso esta considere que tem um defeito de fabrico ou de material 

de fábrica. Qualquer outra reparação ou substituição, segundo a escolha e o critério 

exclusivos da Yamaha, quaisquer outras peças necessárias na sequência da correia 

trapezoidal defeituosa, desde que o proprietário devolva o Veículo Coberto, com 

transporte pré-pago, ao concessionário Yamaha, deverão ser solicitadas ao abrigo das 

condições de "Garantia de Fábrica da Yamaha Motor". O proprietário do Veículo Coberto 

será responsável por qualquer transporte, perda de tempo, incómodo, despesas de 

viagem, perda de utilização, reboque, armazenamento e outras despesas incorridas 

durante a devolução do Veículo Coberto para a assistência ao abrigo da garantia. Todas as 

peças substituídas ao abrigo da garantia passam a ser propriedade da Yamaha.  

A RESPONSABILIDADE DA YAMAHA ao abrigo desta obrigação de garantia limitada de 

10 anos não deve, em qualquer caso, exceder o valor monetário real dos artigos cobertos e 

não deve exceder o Valor Justo de Mercado do Veículo Coberto no momento da reparação 

ao abrigo da garantia, um montante equivalente ao valor de venda privada do Veículo 

Coberto na data em que aconteceu uma avaria.  

O TOTAL DE TODOS OS SINISTROS PAGOS DURANTE A VIGÊNCIA DA GARANTIA NÃO 

DEVEM, EM QUALQUER CASO, EXCEDER O PREÇO PAGO PELO CLIENTE PELO VEÍCULO 

COBERTO.  

RESPONSABILIDADE DO CLIENTE: Ao abrigo dos termos desta garantia limitada, o 

proprietário original do Veículo Coberto será responsável por assegurar que o Veículo 



Coberto é devidamente utilizado, mantido e armazenado, em conformidade com as 

especificações no Manual do Proprietário aplicável.  

O proprietário do Veículo Coberto deve notificar um concessionário Yamaha autorizado1 

sobre todos e quaisquer defeitos aparentes no prazo de dez (10) dias após a sua 

descoberta e disponibilizar o veículo para inspeção e/ou reparações. Se solicitado, o 

proprietário do veículo coberto deve fornecer como prova todos os recibos de assistência 

e de compra (os recibos devem ser impressos, e não escritos à mão, e especificar de forma 

clara e inequívoca o nome e o endereço do Concessionário, a data da assistência/compra) a 

mostrar que foi efetuada toda a manutenção especificada no Manual do Proprietário 

aplicável.  

Caso seja detetado um defeito aparente, proteja o Veículo Coberto para evitar mais danos 

(continuar a utilizar o Veículo Coberto pode resultar em danos que poderão não estar 

cobertos pela presente garantia limitada).  

As EXCLUSÕES desta garantia devem incluir:  

1. Utilização inadequada numa aplicação diferente da preconizada pelo fabricante 

(conforme indicado no manual do proprietário), incluindo ultrapassar os limites máximos 

de carga e reboque do veículo. 

2. Utilização em aluguer.  

3. Utilização em competição ou corrida. 

4. Esforço anormal, negligência ou abuso, incluindo o sobreaquecimento da embraiagem e 

a submersão em água ou lama.  

5. Danos devido à ingestão de água, neve, lama ou outros contaminantes na caixa da 

correia trapezoidal.  

6. Falta de manutenção e armazenamento adequados do Veículo Coberto, conforme 

descrito no Manual do Proprietário.  

7. Alteração, modificação ou utilização do Veículo Coberto de forma não recomendada 

pela Yamaha, incluindo a utilização de peças não de origem ou modificadas.  

8. Custo da mão de obra para substituição de uma peça ou um acessório com defeito (para 

além da correia trapezoidal). 

9. Substituição ou assistência da correia trapezoidal para a manutenção de rotina ou por 

desgaste natural, ou devido, no todo ou em parte, a qualquer causa para além de um 

defeito de fabrico ou de material de fábrica.  

10. As peças cobertas pela Garantia Limitada da Yamaha no veículo ou por qualquer 

processo legal pendente, recolha ou outra campanha de assistência.  

11. Problemas decorrentes de quaisquer circunstâncias fora do âmbito limitado previsto 

no presente documento.  

12. Reclamações que a Yamaha acredita, de boa fé, resultarem de: colisão ou outro 

acidente; furto; vandalismo; tumulto; explosão; terremoto; relâmpago, congelamento; 

incêndio interno ou externo; danos causados por água ou inundação (incluindo danos por 

inundação anteriores); danos por negligência, imprudência, com conhecimento ou 

intencionais; assistência ou manutenção inadequada, defeito do fabricante que não na 

correia trapezoidal, instalação inadequada de qualquer peça, contaminação de fluidos (ou 



seja, líquido de refrigeração, combustível, água ou material estranho) ou a não 

manutenção dos níveis de líquido de refrigeração do motor preconizados para o Veículo 

Coberto.  

O PRESENTE DOCUMENTO NÃO CONSTITUI UM CONTRATO DE ASSISTÊNCIA OU UM 

SEGURO.  

A YAMAHA NÃO OFERECE QUALQUER OUTRA GARANTIA DE QUALQUER TIPO, 

EXPRESSA OU IMPLÍCITA. TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO 

E ADEQUAÇÃO A UM FIM ESPECÍFICO QUE EXCEDAM AS OBRIGAÇÕES E OS LIMITES 

PREVISTOS NA PRESENTE GARANTIA SÃO, PELO PRESENTE DOCUMENTO, EXCLUÍDAS 

PELA YAMAHA E EXCLUÍDAS DESTA GARANTIA.  

A PRESENTE GARANTIA NÃO COBRE QUAISQUER DANOS ACIDENTAIS OU 

CONSEQUENTES, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A PERDA DE USO, A PERDA DE TEMPO 

E O INCÓMODO. A RESPONSABILIDADE DA YAMAHA ESTÁ LIMITADA À REPARAÇÃO 

OU À SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA TRAPEZOIDAL DA YAMAHA, CONFORME PREVISTO 

NA PRESENTE GARANTIA.  

ESTE DOCUMENTO CONTÉM A TOTALIDADE DA GARANTIA DADA PELA YAMAHA E 

NÃO EXISTEM TERMOS, PROMESSAS, CONDIÇÕES OU GARANTIAS PARA ALÉM DAS 

CONSTANTES NO PRESENTE DOCUMENTO. NENHUMA INFORMAÇÃO OU PRÉ-AVISO, 

ORAL OU ESCRITO, DADO PELA YAMAHA, OS SEUS CONCESSIONÁRIOS, 

REPRESENTANTES, AGENTES OU COLABORADORES CONSTITUIRÁ UMA GARANTIA 

DADA PELA YAMAHA OU AMPLIARÁ, DE QUALQUER FORMA, O ÂMBITO DA PRESENTE 

GARANTIA.  

1: Poderá encontrar os Concessionários Yamaha oficiais no separador "Localizador de 

concessionários" na página Web local da Yamaha 

 

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

