
Villkor för Yamahas 10-åriga remgaranti 
 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. YAMAHAS ATV OCH SIDE-BY-SIDE – 10-ÅRS 

BEGRÄNSADE DRIVREMSGARANTI 

Yamaha Motor Europe N.V., ett företag som står under nederländsk lagstiftning med sin 

registrerade hemvist (1119NC) Schiphol-Rijk på Koolhovenlaan 101, Nederländerna" 

("Yamaha"), garanterar härmed den ursprungliga registrerade ägaren till en Yamaha ATV 

på över 50 cc eller Side-by-Side-fordon ROV som köpts av en Yamaha-återförsäljare som är 

auktoriserad att sälja och utföra service på produkten i Europa, och är registrerad i Europa. 

("ursprungligt inköpsdatum") Att original drivrem som ursprungligen installerades i det 

aktuella fordonet på fabriken kommer att vara fri från defekter i material och arbete 

under den period som här anges, med vissa begränsningar som här anges.  

GARANTITIDEN är tio (10) år från det ursprungliga inköpsdatumet av det aktuella 

fordonet eller överföringen av äganderätten till det aktuella fordonet till en efterföljande 

ägare. Det här är registrerat som startdatum för garantin i Yamaha-systemet sedan 

försäljningen till den första köparen hos en auktoriserad återförsäljare.  Denna garanti är 

helt separat från och utöver den begränsade garanti som medföljer det nya fordonet från 

Yamaha utan extra kostnad för kunden.  

UNDER GARANTITIDEN kommer alla Yamaha-återförsäljare som är auktoriserade att sälja 

och utföra service på produkten i Europa att kostnadsfritt reparera eller ersätta 

drivremmen, vilket Yamaha avgör efter eget gottfinnande, om den av Yamaha bedöms 

vara defekt på grund av bristfälligt arbete eller material från fabriken. Alla andra 

reparationer eller byten, som Yamaha har beslutat om efter eget gottfinnande, och alla 

andra delar som behövs på grund av den defekta drivremmen, förutsatt att ägaren 

återlämnar det aktuella fordonet, med transporten förbetald, till Yamaha-återförsäljaren, 

bör krävas under villkoren för "Yamaha Motors fabriksgaranti". Ägaren av det aktuella 

fordonet ska vara ansvarig för transport, förlorad tid, olägenheter, reseutgifter, förlorad 

användning, bärgning, förvaring och andra utgifter som uppstår när det av garantin 

omfattade fordonet återlämnas för servicen som täcks av garantin.  Alla delar som ersätts 

av garantin kommer att bli Yamahas egendom.  

YAMAHAS ANSVAR under det här 10-åriga begränsade garantiansvaret skall på intet sätt 

överskrida det faktiska ekonomiska värdet på artiklarna som täcks och skall inte överskrida 

det rättvisa marknadsvärdet på fordonet vid tiden för reparationen, ett belopp 

motsvarande det privata försäljningsvärdet för det aktuella fordonet det datum när det 

gick sönder.  

DET TOTALA BELOPPET FÖR ALLA GARANTIANSPRÅK SOM BETALATS UT UNDER 

GARANTIPERIODEN FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSKRIDA PRISET SOM 

KUNDEN BETALADE FÖR DET AKTUELLA FORDONET.  

KUNDENS ANSVAR: Enligt villkoren för denna begränsade garanti kommer den 

ursprungliga ägaren av det aktuella fordonet att vara ansvarig för att se till att det 

aktuella fordonet används, underhålls och förvaras på lämpligt vis på det sätt som anges i 

den aktuella ägarhandboken.  

Ägaren till det aktuella fordonet skall meddela en auktoriserad Yamaha-återförsäljare1 

om eventuella tydliga defekter inom tio (10) dagar från det att de upptäckts och göra 

fordonet tillgängligt för inspektion och/eller reparationer. Om så krävs måste fordonets 



ägare tillhandahålla alla service- och inköpskvitton som bevis (kvitton måste vara tryckta, 

inte handskrivna, och tydligt och otvetydigt visa återförsäljarens namn och adress, 

datumet för servicen/inköpet samt att allt underhåll som anges i den aktuella 

ägarhandboken har utförts.  

Om en uppenbar defekt upptäcks ska det aktuella fordonet skyddas mot ytterligare skada 

(fortsatt användning av det aktuella fordonet kan leda till skada som eventuellt inte täcks 

av den här begränsade garantin).  

UNDANTAG från den här garantin inkluderar:  

1. felaktig användning på ett annat sätt än det som tillverkaren avsåg (enligt vad som 

anges i ägarhandboken), inklusive ett överskridande av fordonets maxlast och släpgränser. 

2. Uthyrningsanvändning.  

3. Tävlings- eller racinganvändning. 

4. Överdriven påfrestning, försummelse eller felaktig användning, inklusive överhettning 

av kopplingen och nedsänkning i vatten eller lera.  

5. Skador orsakade av att vatten, snö, smuts eller annan smuts har kommit in i höljet runt 

drivremmen.  

6. Avsaknad av underhåll och förvaring av det aktuella fordonet på det sätt som beskrivs i 

ägarhandboken.  

7. Ändring, modifiering eller användning av det aktuella fordonet som inte 

rekommenderats av Yamaha, inklusive användning av reservdelar som inte är i original 

eller är modifierade.  

8. Arbetskostnad för ersättning av defekt reservdel eller tillbehör (förutom drivremmen). 

9. Utbyte eller service av drivremmen som en del av underhållsservice, normalt slitage 

eller på grund av, helt och hållet eller delvis, något annat skäl än felaktigt arbete eller 

material från fabriken.  

10. Delar som täcks av Yamahas begränsade garanti för fordonet eller av oavslutade 

domstolsförfaranden, återkallelse eller annan servicekampanj.  

11. Problem som uppstår under några omständigheter som ligger utanför det begränsade 

tillämpningsområde som anges här.  

12. Anspråk som Yamaha i god tro hävdar beror på: kollision eller annan olycka, stöld, 

vandalism, kravaller, explosion, jordbävning, blixtnedslag, brand på in- eller utsidan, 

vatten- eller översvämningsskada (inklusive tidigare översvämningsskada), oaktsam, 

vårdslös, medveten eller avsiktlig skada, inkorrekt service eller underhåll, defekt från 

tillverkaren som inte gäller drivremmen, inkorrekt installation av någon del, 

vätskekontaminering (t.ex. kylvätska, bränsle, vatten eller främmande material) eller 

oförmåga att hålla motorns kylmedel på nivåer som anges för det aktuella fordonet.  

 

DETTA ÄR INTE ETT SERVICEKONTRAKT ELLER EN FÖRSÄKRING.  

YAMAHA GER INGEN ANNAN GARANTI AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKT ELLER 

UNDERFÖRSTÅTT. ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AV GOD MARKNADSMÄSSIG 

KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE SOM ÖVERSKRIDER 



FÖRPLIKTELSERNA OCH BEGRÄNSNINGARNA SOM ANGES I DEN HÄR GARANTIN 

FÖRNEKAS HÄRMED AV YAMAHA OCH INGÅR INTE I DEN HÄR GARANTIN.  

DENNA GARANTI TÄCKER INTE NÅGRA OFÖRUTSEDDA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR 

INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV ANVÄNDNING, TIDSFÖRLUST OCH 

OLÄGENHET. YAMAHAS ANSVAR ÄR BEGRÄNSAT TILL ATT REPARERA ELLER BYTA UT 

YAMAHAS DRIVREM I ENLIGHET MED DEN HÄR GARANTIN.  

DOKUMENTET INNEHÅLLER HELA DEN GARANTI SOM YAMAHA GER OCH DET FINNS 

INGA ANDRA REGLER, LÖFTEN, VILLKOR ELLER ANDRA GARANTIER ÄN DE SOM 

ANGES HÄR. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG FÖRHANDSINFORMATION SOM GES 

AV YAMAHA, DESS ÅTERFÖRSÄLJARE, REPRESENTANTER, AGENTER ELLER 

ANSTÄLLDA UTGÖR EN GARANTI FRÅN YAMAHA OCH UTÖKAR INTE HELLER PÅ 

NÅGOT SÄTT GARANTINS OMFÅNG.  

1: auktoriserade Yamaha-återförsäljare hittar du under fliken "Hitta återförsäljare" på den 

lokala Yamaha-webbplatsen 

 

 

 

 

 

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

