
Zmluvné podmienky 10-ročnej záruky 
spoločnosti Yamaha na remeň 

 

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. ŠTVORKOLKA YAMAHA A VOZIDLO SIDE-BY-SIDE – 

10-ROČNÁ OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA KLINOVÝ REMEŇ 

Yamaha Motor Europe NV, spoločnosť založená podľa právnych predpisov Holandska so 

sídlom na adrese (1119NC) Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, Holandsko“ (ďalej „Yamaha“) 

týmto zaručuje pôvodnému registrovanému majiteľovi príslušnej štvorkolky Yamaha s 

objemom motora väčším než 50 cm3 alebo vozidla Side-by-Side („vozidlo kryté zárukou“) 

zakúpeným od predajcu značky Yamaha autorizovaného na predaj a servis produktov v 

Európe a registrovaného v Európe („dátum pôvodného nákupu“), že klinový remeň 

pôvodne namontovaný vo výrobnom závode vo vozidle krytom zárukou bude bez chýb 

materiálu a spracovania po tu uvedený čas s výhradou určitých stanovených obmedzení.  

ZÁRUČNÁ LEHOTA je desať (10) rokov od dátumu pôvodného nákupu vozidla krytého 

zárukou alebo od prevodu vlastníckeho práva k vozidlu krytému zárukou na ďalšieho 

majiteľa. Tento dátum je registrovaný ako dátum začiatku plynutia záručnej lehoty v 

systéme Yamaha pri maloobchodnom predaji autorizovaným predajcom prvému 

zákazníkovi. Táto záruka je úplne nezávislá od obmedzenej záruky, ktorá sa poskytuje s 

novým vozidlom značky Yamaha, a dopĺňa ju, a to bezplatne zo strany zákazníka.  

POČAS PLATNOSTI TEJTO ZÁRUKY akýkoľvek predajca značky Yamaha autorizovaný na 

predaj a servis produktov v Európe bezplatne opraví alebo vymení klinový remeň podľa 

možností a uváženia spoločnosti Yamaha, pokiaľ spoločnosť Yamaha vyhodnotí, že je 

remeň chybný v dôsledku chybného spracovania alebo chybného materiálu z výrobného 

závodu. Akákoľvek iná oprava alebo výmena, podľa možností a uváženia spoločnosti 

Yamaha, akékoľvek ďalšie diely požadované v dôsledku chybného klinového remeňa, za 

predpokladu, že majiteľ vráti vozidlo kryté zárukou so zaplatenou prepravou predajcovi 

značky Yamaha, by sa mali nárokovať na základe podmienok „Továrenskej záruky 

spoločnosti Yamaha Motor“. Vlastník vozidla krytého zárukou zodpovedá za všetku 

prepravu, stratu času, nepohodlie, cestovné náklady, stratu možnosti využívania, 

odtiahnutie, skladovanie a ďalšie výdavky vzniknuté pri vrátení vozidla krytého zárukou na 

záručný servis. Všetky diely vymenené v rámci záruky sa stanú majetkom spoločnosti 

Yamaha.  

ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI YAMAHA V rámci tejto 10-ročnej obmedzenej záruky 

zodpovednosť v žiadnom prípade neprekročí skutočnú kúpnu hodnotu vozidla krytého 

zárukou a nepresiahne reálnu trhovú hodnotu vozidla krytého zárukou v dobe záručnej 

opravy, čiastku rovnajúcu sa hodnote súkromného odpredaja vozidla krytého zárukou k 

dátumu poruchy.  

SÚČET VŠETKÝCH NÁROKOV ZAPLATENÝCH POČAS PLATNOSTI ZÁRUKY V ŽIADNOM 

PRÍPADE NEPREKROČÍ CENU, KTORÚ ZÁKAZNÍK ZAPLATIL ZA VOZIDLO KRYTÉ ZÁRUKOU.  

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA: Podľa podmienok tejto obmedzenej záruky má pôvodný 

vlastník vozidla krytého zárukou zodpovednosť zaistiť, aby bolo vozidlo kryté zárukou 

správne prevádzkované, udržiavané a skladované, ako sa to uvádza v príslušnej 

používateľskej príručke.  



Vlastník vozidla krytého zárukou musí informovať autorizovaného predajcu spoločnosti 

Yamaha1 o všetkých zjavných chybách do desiatich (10) dní od ich zistenia a dať vozidlo k 

dispozícii na kontrolu a/alebo opravu. Na požiadanie musí majiteľ vozidla krytého zárukou 

predložiť všetky servisné a nákupné doklady ako dôkaz (účtenky musia byť vytlačené, nie 

ručne písané, a jasne a jednoznačne špecifikovať meno a adresu predajcu, dátum 

servisu/nákupu s uvedením celej údržby uvedenej v príslušnej používateľskej príručke, 

ktorá bola vykonaná.  

V prípade zistenia zjavnej chyby chráňte vozidlo kryté zárukou, aby ste predišli ďalšiemu 

poškodeniu (pokračujúce používanie vozidla krytého zárukou môže viesť k poškodeniu, na 

ktoré sa táto obmedzená záruka nevzťahuje).  

VYLÚČENIA z tejto záruky zahŕňajú:  

1. Nesprávne použitie na inú činnosť, než na ktorú je vozidlo určené výrobcom (ako sa to 

uvádza v používateľskej príručke), vrátane prekročenia maximálneho zaťaženia vozidla a 

obmedzení ťahania. 

2. Využitie na prenájom.  

3. Použitie na súťaž alebo pretekanie. 

4. Abnormálne namáhanie, zanedbávanie alebo zlé zaobchádzanie, vrátane prehriatia 

spojky a ponorenia do vody alebo blata.  

5. Poškodenie v dôsledku vniknutia vody, snehu, nečistôt alebo iných kontaminantov do 

schránky klinového remeňa.  

6. Zanedbanie pravidelnej údržby a zlé skladovanie vozidla krytého zárukou, ako je 

popísaná v používateľskej príručke.  

7. Úpravy, zmeny alebo použitie vozidla krytého zárukou, ktoré spoločnosť Yamaha 

neodporúča, vrátane použitia „neštandardných“ alebo upravených dielov.  

8. Cena práce pri výmene chybného dielu alebo príslušenstva (iného než klinový remeň). 

9. Výmena alebo servis klinového remeňa pri bežnej údržbe, v dôsledku bežného 

opotrebovania alebo z inej príčiny (celkom alebo sčasti) než je chybné spracovanie alebo 

chybný materiál z výrobného závodu.  

10. Diely, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka spoločnosti Yamaha na vozidlo alebo 

akékoľvek prebiehajúce súdne konanie, zvolávacia akcia alebo iná servisná kampaň.  

11. Problémy vzniknuté za akýchkoľvek okolností mimo tu uvedeného obmedzeného 

rozsahu.  

12. Nároky, pri ktorých spoločnosť Yamaha v dobrej viere verí, že sú výsledkom: zrážky 

alebo inej nehody; krádeže; vandalizmu; vzbury; výbuchu; zemetrasenia; blesku, mrazu; 

vnútorného alebo vonkajšieho požiaru; škôd spôsobených vodou alebo povodňami 

(vrátane predchádzajúcich povodňových škôd); poškodenia spôsobeného nedbalosťou, 

ľahostajnosťou alebo úmyslom; nesprávneho servisu alebo údržby, inej chyby výrobcu než 

chyby klinového remeňa, nesprávnej montáže akejkoľvek súčasti, v dôsledku kontaminácie 

kvapalinami (chladiacou kvapalinou, palivom, vodou alebo cudzím materiálom) alebo 

neudržiavaním chladiacej kvapaliny motora na úrovniach predpísaných pre vozidlo kryté 

zárukou.  

 



TOTO NIE JE ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ANI POISTENIA.  

SPOLOČNOSŤ YAMAHA NEPOSKYTUJE ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK 

DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PREDPOKLADANÉ. SPOLOČNOSŤ YAMAHA TÝMTO VYLUČUJE 

ZO ZÁRUKY VŠETKY PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A 

VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, KTORÉ PREKROČUJÚ POVINNOSTI A OBMEDZENIA 

UVEDENÉ V TEJTO ZÁRUKE.  

TÁTO ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA ŽIADNE NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, 

OKREM INÉHO AJ VRÁTANE STRATY MOŽNOSTI VYUŽÍVANIA, STRATY ČASU A 

NEPOHODLIA. ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI YAMAHA SA OBMEDZUJE NA OPRAVU 

ALEBO VÝMENU KLINOVÉHO REMEŇA ZNAČKY YAMAHA, AKO SA TO UVÁDZA 

V TEJTO ZÁRUKE.  

TENTO DOKUMENT OBSAHUJE CELÚ ZÁRUKU POSKYTOVANÚ SPOLOČNOSŤOU 

YAMAHA A NEEXISTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE PODMIENKY, PRÍSĽUBY, OKOLNOSTI ALEBO 

ZÁRUKY, NEŽ TU UVEDENÉ. ŽIADNE ÚSTNE ANI PÍSOMNÉ INFORMÁCIE ALEBO 

PREDPOKLADY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU YAMAHA, JEJ PREDAJCAMI, 

ZÁSTUPCAMI, SPROSTREDKOVATEĽMI ALEBO ZAMESTNANCAMI NETVORIA ZÁRUKU 

ZO STRANY SPOLOČNOSTI YAMAHA ANI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEROZŠIRUJÚ 

ROZSAH TEJTO ZÁRUKY.  

1: oficiálneho predajcu značky Yamaha nájdete na karte „Vyhľadávač predajcov“ na 

webovej stránke spoločnosti Yamaha pre vašu krajinu 

 

 

 

 

 

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

