
 

 Vilkår og betingelser for Yamahas 10 års 
bæltegaranti  
 
YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. YAMAHA ATV & SIDE-BY-SIDE – 10 ÅRS BEGRÆNSET V-

BÆLTEGARANTI 
 
Yamaha Motor Europe N.V., et selskab registreret i henhold til hollandsk ret, der har 
vedtægtsmæssigt hjemsted i (1119NC) Schiphol-Rijk, Koolhovenlaan 101, Holland", ("Yamaha") 
garanterer hermed – med forbehold for visse begrænsninger – den oprindelige registrerede ejer 
af en godkendt Yamaha ATV, der er større end 50 cc eller "Side-by-Side køretøj" ("Dækket 
køretøj"), og er købt hos en Yamaha forhandler som er godkendt til at sælge og servicere 
produktet i Europa og registreret i Europa ("Dato for det oprindelige køb"), at den oprindeligt 
fabriksmonterede kilerem i det dækkede køretøj er fri for fremstillingsfejl og fejl i materiale i den 
heri angivne periode.  
 
GARANTIEN UDLØBER ti (10) år fra datoen for det oprindelige køb af det dækkede køretøj eller 
fra overdragelse af ejendomsretten for det dækkede køretøj til en efterfølgende ejer. Ved 
forhandlersalg til den første kunde, registrerer den autoriserede forhandler datoen som 
garantiens startdato i Yamaha systemet. Denne garanti er helt adskilt fra og i tillæg til den 
begrænsede garanti, der følger med det nye køretøj fra Yamaha uden omkostninger for kunden.  
 
I DENNE GARANTIPERIODE vil alle Yamaha forhandlere, der er godkendt til at sælge og 
servicere produktet i Europa – efter Yamahas eget valg og skøn – udskifte V-bæltet, hvis 
Yamaha vurderer at der er tale om fabriksfejl ift. fremstilling eller materiale. Alle andre 
reparationer eller udskiftninger og andet som Yamaha foretager efter eget valg og skøn i 
forbindelse med det fejlbehæftede V-bælte, som forudsætter at ejeren afleverer det dækkede 
køretøj med en forudbetalt transport til en Yamaha forhandler, skal specificeres nærmere under 
"Yamaha Motor Factory Warranty" betingelserne. Ejeren af det dækkede køretøj er ansvarlig for 
al transport, tidstab, ulejlighed, rejseudgifter, tab af rådighed, bugsering, opbevaring og andre 
udgifter, der er forbundet med at returnere det dækkede køretøj til garantiservice. Alle 
reservedele, der erstattes under garantien, tilhører Yamaha.  
 
YAMAHAS ANSVAR, under den 10-årige begrænsede garantiforpligtigelse kan under ingen 
omstændigheder overskride den faktiske kontantværdi af de dækkede genstande og kan ikke 
overskride en rimelig markedspris for det dækkede køretøj på tidspunktet for den dækkede 
reparation, som er et beløb, der svarer til den private salgsværdi af det dækkede køretøj på 
tidspunktet for nedbruddet.  
DET SAMLEDE KRAV, DER ER BLEVET DÆKKET I GARANTIPERIODEN, MÅ UNDER INGEN 
OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE DEN PRIS, SOM KUNDEN HAR BETALT FOR DET 
DÆKKEDE KØRETØJ.  
 
KUNDEANSVAR: I overensstemmelse med denne begrænsede garanti, er den oprindelige ejer 
af det dækkede køretøj ansvarlig for at sikre korrekt drift, vedligeholdelse og opbevaring af det 
dækkede køretøj, som angivet i den relevante instruktionsbog.  
 
 
Ejeren af det dækkede køretøj skal give den autoriserede Yamaha forhandler1 besked om 
eventuelle åbenlyse mangler inden for ti (10) dage efter opdagelsen heraf og gøre køretøjet 
tilgængeligt for inspektion og/eller reparationer. Hvis anmodet herom, skal ejeren af det dækkede 
køretøj fremvise alle service- og købskvitteringer som bevis (kvitteringer skal være printet, ikke 
håndskrevet, og klart og tydeligt angive forhandlerens navn og adresse), dato for service/køb, og 
vise, at al vedligeholdelse, der er angivet i den relevante instruktionsbog, er udført.  



Hvis der konstateres fejl, skal du beskytte det dækkede køretøj for at undgå yderligere skader 
(fortsat brug af det dækkede køretøj kan medføre skader, som muligvis ikke er dækket under 
denne begrænsede garanti).  
 
UNDTAGELSER fra denne garanti omfatter:  
1. Forkert eller anden anvendelse end den, som producenten har specificeret (nærmere 
beskrevet i instruktionsbogen), herunder overskridelse af køretøjets maksimale belastnings- og 
trækgrænser. 
2. Udlejning.  
3. Konkurrence- eller racingbrug. 
4. Usædvanlig belastning, forsømmelse eller misbrug, herunder overophedning af koblingen 
samt nedsænkning i vand eller mudder.  
5. Skader som følge af vand, sne, snavs eller andre kontaminanter i V-bælt huset.  
6. Mangel på korrekt vedligeholdelse og opbevaring af det dækkede køretøj, som beskrevet i 
instruktionsbogen.  
7. Modificering, ændring eller enhver brug af det dækkede køretøj, som ikke anbefales af 
Yamaha, herunder brug af "ikke-originale dele" eller modificerede dele.  
8. Arbejdsomkostninger til udskiftning af en fejlbehæftet del eller et tilbehør (bortset fra V-bælte). 
9. Udskiftning eller service af kileremmen med henblik på rutinemæssig vedligeholdelse, 
almindelig slitage eller fejl, der helt eller delvist er forårsaget af andre årsager end fabriksfejl ift. 
fremstilling eller materiale.  
10. Dele, der er dækket af Yamahas begrænsede køretøjsgaranti eller af enhver verserende 
retssag, tilbagekaldelse eller andre servicekampagner.  
11. Problemer, der opstår i forbindelse med ethvert andet forhold end de begrænsede forhold 
angivet heri.  
12. Krav, som Yamaha i god tro mener at være resultatet af: kollision eller anden ulykke; tyveri; 
hærværk; optøjer; eksplosioner; jordskælv; lyn, forfrysning; indvendig eller udvendig brand; vand- 
eller oversvømmelsesskader (herunder tidligere oversvømmelsesskader); uagtsom, 
ubetænksom, forsætlig eller tilsigtet skade; fejlagtig service eller vedligeholdelse, anden 
fremstillingsfejl end fejl på V-bæltet, forkert montering af dele, væskekontamination (dvs. 
kølervæske, brændstof, vand eller fremmed materiale) eller fejl, der skyldes at motor- og 
kølervæsker ikke bevares på de niveauer, der er specificerede for det dækkede køretøj.  
 
DETTE ER IKKE EN SERVICEAFTALE ELLER FORSIKRING.  
YAMAHA YDER INGEN ANDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG 
ELLER UNDERFORSTÅET. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED 
OG ANVENDELIGHED TIL ET SPECIFIKT FORMÅL, SOM OVERSTIGER DE 
FORPLIGTELSER OG BEGRÆNSNINGER, DER ER ANGIVET I DENNE GARANTI, 
FRASKRIVES HERMED AF YAMAHA OG ER IKKE OMFATTET AF DENNE GARANTI.  
DENNE GARANTI DÆKKER IKKE ULYKKESHÆNDELSER ELLER FØLGESKADER, 
HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, TAB AF RÅDIGHED, TIDSTAB OG 
ULEJLIGHED. YAMAHAS ANSVAR ER BEGRÆNSET TIL REPARATION AF ELLER 
ERSTATNING AF YAMAHA V-BÆLTET I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE GARANTI.  
 
HANS DOKUMENT INDEHOLDER GARANTIEN FRA YAMAHA I DENS HELHED, OG DER 
ER INGEN ANDRE VILKÅR, LØFTER, BETINGELSER ELLER YDERLIGERE GARANTIKRAV 
END DEM, DER ER ANGIVET HERI. INGEN MUNDTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION 
ELLER TILBUD FRA YAMAHA, YAMAHAS FORHANDLERE, REPRÆSENTANTER, 
AGENTER ELLER MEDARBEJDERE, KAN GÆLDE SOM EN GARANTI FRA YAMAHA 
ELLER PÅ NOGEN MÅDE UDVIDE DÆKNINGEN AF DENNE GARANTI.  

 

1: Officielle Yamaha forhandlere kan findes via fanen "Forhandlersøger" på Yamahas lokale 

hjemmeside 


