
Yamahini pogoji in določila za 10-letno 
garancijo na jermen 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. YAMAHINI ŠTIRIKOLESNIKI IN VOZILA SIDE-BY-SIDE 

– 10-LETNA OMEJENA GARANCIJA NA KLINASTI JERMEN 

Družba Yamaha Motor Europe N.V., ki je bila ustanovljena v skladu z zakonodajo 

Nizozemske in ima sedež na naslovu (1119NC) Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, 

Nizozemska (»Yamaha«), prvotnemu registriranemu lastniku ustreznega Yamahinega 

štirikolesnika, z agregatom, močnejšim od 50 cm3, ali vozila Side-by-Side (»vozilo, za katero 

velja garancija«), ki je bilo kupljeno od prodajalca izdelkov Yamaha, pooblaščenega za 

prodajo in servisiranje izdelka v Evropi, in registrirano v Evropi (»datum prvotnega 

nakupa«), jamči, da na klinastem jermenu, ki je bil prvotno tovarniško vgrajen v vozilo, za 

katero velja garancija, v tukaj navedenem obdobju ne bo prišlo do napak v materialu in 

izdelavi, pri čemer veljajo določene navedene omejitve.  

VELJAVNOST GARANCIJE je deset (10) let od datuma prvotnega nakupa vozila, za katero 

velja garancija, ali prenosa lastništva zadevnega vozila na naslednjega lastnika. Ta datum 

se v Yamahin sistem registrira kot datum začetka garancije, po tem ko pooblaščeni 

prodajalec vozilo proda prvi stranki. Ta garancija je v celoti ločena od omejene garancije in 

velja kot dodatek k omejeni garanciji za novo Yamahino vozilo brez stroškov za stranko.  

V OBDOBJU VELJAVNOSTI TE GARANCIJE bo vsak prodajalec izdelkov Yamaha, ki je 

pooblaščen za prodajo in servisiranje izdelka v Evropi, po Yamahini izbiri in presoji 

brezplačno popravil ali zamenjal klinasti jermen, če Yamaha presodi, da se je ta pokvaril 

zaradi napake v izdelavi ali materialu iz tovarne. Vsakršno drugo popravilo ali zamenjavo, 

po Yamahini izbiri in presoji, ter vse druge dele, ki so potrebni zaradi okvarjenega 

klinastega jermena, je treba zahtevati v skladu s pogoji »tovarniške garancije Yamaha 

Motor« pod pogojem, da lastnik prodajalcu izdelkov Yamaha vrne vozilo, za katero velja 

garancija in za katero je vnaprej plačal prevoz. Lastnik vozila, za katero velja garancija, je 

odgovoren za celoten prevoz, izgubo časa, nevšečnosti, potne stroške, izgubo uporabe, 

vleko, shranjevanje in druge stroške, ki nastanejo pri vrnitvi zadevnega vozila v okviru 

garancijske storitve. Vsi deli, zamenjani v okviru garancije, bodo postali last družbe 

Yamaha.  

ODGOVORNOST DRUŽBE YAMAHA v okviru te 10-letne omejene garancijske obveznosti 

v nobenem primeru ne presega dejanske denarne vrednosti predmetov, za katere velja 

garancija, in ne presega poštene tržne vrednosti vozila, za katero velja garancija, v času 

njegovega popravila ter zneska, ki je enak vrednosti zasebne prodaje vozila, za katero velja 

garancija, na dan okvare.  

VSOTA VSEH ZAHTEVKOV, PLAČANIH V OBDOBJU VELJAVNOSTI GARANCIJE, V 

NOBENEM PRIMERU NE PRESEGA CENE, KI JO JE STRANKA PLAČALA ZA VOZILO, ZA 

KATERO VELJA GARANCIJA.  

ODGOVORNOST STRANKE: V skladu s pogoji te omejene garancije mora prvotni lastnik 

vozila, za katero velja garancija, zagotoviti, da se zadevno vozilo ustrezno upravlja, 

vzdržuje in shranjuje, kot je določeno v ustreznem priročniku za uporabnike.  

Lastnik vozila, za katero velja garancija, bo pooblaščenega prodajalca izdelkov Yamaha1 

obvestil o vseh očitnih okvarah v roku desetih (10) dni od njihovega odkritja ter bo vozilo 



zagotovil na voljo za pregled in/ali popravila. Če je to zahtevano, mora lastnik vozila, za 

katero velja garancija, kot dokaz zagotoviti vsa potrdila o storitvah in nakupu (potrdila 

morajo biti natisnjena, ne ročno napisana), na njih pa morajo biti jasno in nedvoumno 

navedeni ime in naslov prodajalca, datum storitve/nakupa ter podatki, ki prikazujejo, da so 

bila izvedena vsa vzdrževalna dela, navedena v ustreznem priročniku za uporabnike.  

V primeru, da odkrijete očitno okvaro, zaščitite vozilo, za katero velja garancija, da 

preprečite nadaljnje poškodbe (nadaljnja uporaba zadevnega vozila lahko povzroči škodo, 

ki je ta omejena garancija morda ne krije).  

IZKLJUČITVE iz te garancije vključujejo naslednje:  

1. Neustrezna uporaba, ki ni v skladu z namensko uporabo proizvajalca (kot je navedeno v 

priročniku za uporabnike), vključno s preseganjem največje obremenitve vozila in omejitev 

pri vleki. 

2. Uporaba za najem.  

3. Uporaba za tekmovalne ali dirkalne namene. 

4. Prekomerna obremenitev, zanemarjanje ali zloraba, vključno s pregretjem sklopke in 

potopitvijo v vodo ali blato.  

5. Poškodbe zaradi vdora vode, snega, umazanije ali drugih nečistoč v ohišje klinastega 

jermena.  

6. Pomanjkljivo ustrezno vzdrževanje in shranjevanje vozila, za katero velja garancija, kot je 

opisano v priročniku za uporabnike.  

7. Sprememba, predelava ali uporaba vozila, za katero velja garancija, ki je družba Yamaha 

ne priporoča, vključno z uporabo »neserijskih« ali spremenjenih delov.  

8. Stroški zamenjave okvarjenega dela ali dodatne opreme (razen klinastega jermena). 

9. Zamenjava ali servis klinastega jermena v okviru rutinskega vzdrževanja, običajne obrabe 

in poškodb ali zaradi katerega koli drugega vzroka, v celoti ali delno, ki ni posledica napake 

v izdelavi ali materialu iz tovarne.  

10. Deli, za katere velja Yamahina omejena garancija na vozilo ali kateri koli sodni 

postopek, odpoklic ali druga servisna akcija v teku.  

11. Težave, ki so posledica okoliščin, ki niso zajete v tukaj navedenem omejenem obsegu.  

12. Trditve, za katere družba Yamaha v dobri veri meni, da so posledica: trka ali druge 

nesreče; tatvine; vandalizma; izgreda; eksplozije; potresa; strele, zamrznitve; notranjega ali 

zunanjega požara; škode zaradi vode ali poplav (vključno s škodo pred poplavo); 

malomarnosti, lahkomiselnosti, privolitve v poškodbo ali namerne poškodbe; 

neustreznega servisa ali vzdrževanja, napake v izdelavi, ki ne zadeva klinastega jermena, 

nepravilne namestitve dela, kontaminacije tekočine (npr. hladilne tekočine, goriva, vode ali 

tujega materiala) ali neustreznih ravni hladilne tekočine v motorju, ki niso v skladu z 

ravnmi, predpisanimi za vozilo, za katero velja garancija.  

 

 

TO NI POGODBA O STORITVAH ALI ZAVAROVANJE.  



DRUŽBA YAMAHA NE ZAGOTAVLJA NOBENE DRUGE GARANCIJE, NITI IZRECNE NITI 

IMPLICITNE. VSE IZRECNE GARANCIJE O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI 

ZA DOLOČEN NAMEN, KI PRESEGAJO OBVEZNOSTI IN OMEJITVE, DOLOČENE V TEJ 

GARANCIJI, DRUŽBA YAMAHA ZAVRAČA IN IZVZEMA IZ TE GARANCIJE.  

TA GARANCIJA NE ZAJEMA NOBENE NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, VKLJUČNO 

Z IZGUBO UPORABE, IZGUBO ČASA IN NEVŠEČNOSTMI. ODGOVORNOST DRUŽBE 

YAMAHA JE OMEJENA NA POPRAVILO ALI ZAMENJAVO KLINASTEGA JERMENA, KOT 

JE DOLOČENO V TEJ GARANCIJI.  

TA DOKUMENT VKLJUČUJE CELOTNO GARANCIJO, KI JO JE PODALA DRUŽBA 

YAMAHA. DOLOČILA, OBLJUBE, POGOJI ALI GARANCIJE, KI NISO DEL TEGA 

DOKUMENTA, NE OBSTAJAJO. USTNE ALI PISNE INFORMACIJE ALI DOPOLNITVE S 

STRANI DRUŽBE YAMAHA, NJENIH PRODAJALCEV, PREDSTAVNIKOV, AGENTOV ALI 

ZAPOSLENIH NE PREDSTAVLJAJO GARANCIJE DRUŽBE YAMAHA OZIROMA NA 

NOBEN DRUG NAČIN NE POVEČAJO OBSEGA TE GARANCIJE.  

1: uradnega prodajalca izdelkov Yamaha lahko najdete na zavihku »Iskanje prodajalcev« na 

lokalni spletni strani družbe Yamaha. 

 

 

 

 

 

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

