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TERMOS E CONDIÇÕES DA 

CAMPANHA DE SERVIÇO DE INVERNO 2020-2021 
 

1. Campanha de Serviço de Inverno - consiste na prestação de um serviço de manutenção oficial 
YAMAHA, praticado por um concessionário oficial YAMAHA aderente à campanha, onde o cliente 
poderá beneficiar de uma poupança equivalente a 15% de desconto em peças de manutenção 
genuínas, incluído lubrificantes Yamalube. 

2. Período - campanha válida de em 01-12-2020 e permanece vigente até 31-01-2021. 

3. Serviço e Manutenção - válido para todos os Motociclos e Scooters YAMAHA com cilindrada 
≥125cm3 independente do ano de fabricação. Foram excluídos desta campanha modelos de 
competição, tais como as YZ e WR series, ATV e SxS. 

4. Abrangência - a Campanha de Serviço de Inverno é válida para todas as peças consumíveis 
presentes na tabela (anexo I deste documento) e todos os produtos da marca Yamalube. 
Poderá ser extensível à aquisição de Acessórios Genuínos YAMAHA sempre que efetuar o 
serviço oficial.  

a. Itens excluídos da campanha: os acessórios derivados de parcerias YAMAHA 
como as marcas Akrapovič, Öhlins e Gilles Tooling não estão abrangidos por esta 
campanha. 

5. Procedimento de marcação do serviço - o cliente deverá marcar junto do seu concessionário 
oficial YAMAHA o seu serviço de manutenção. 

6. Serviços contemplados na campanha - os serviços são os que se encontram explicitamente 
divulgados no material publicitário divulgado pela YMP, excluindo o serviço de mão-de-obra.  

7. Responsabilidade da Manutenção - o concessionário oficial Yamaha não é responsável por 
qualquer avaria que seja verificada no decorrer do serviço de manutenção 

8. Serviços Complementares: 

a. ao efetuar o serviço de manutenção o concessionário reserva-se ao direito de 
aconselhar / recomendar serviços extras ou suplementar para o seu veículo Yamaha. 

b. as recomendações têm carácter informativo, não sendo obrigatórias, pelo que o 
proprietário será sempre o único responsável pelo seu veículo em qualquer situação. 

c. o proprietário poderá optar por não fazer qualquer reparação e o concessionário pode 
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recomendar que seja feita determinada intervenção ou reparação imediata, por 
motivos de segurança. 

 

ANEXO I - Tabela das Peças Genuínas Yamaha abrangentes pela Campanha 

Filtro de óleo Bateria 

Filtro de Ar Vela de Ignição 

Pastilha de Travão Calços de Travão 

Kit de Embraiagem Roletes de Embraiagem 

Kit de Transmissão Correia de transmissão 

Cabos e tubagens flexíveis de travão  
 

Cabos de Embraiagem / Acelerador 

Lâmpadas Produtos Yamalube 

 


