
Garantie   Voorwaarden  
 
1. Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.  
 
2. Bij aflevering van het voertuig verklaart de klant automatisch het voertuig in goede staat te  
    hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.  
 
3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, 
    verwaarlozing of verkeerd gebruik.  
 
4. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het voertuig, niet op de accessoires zoals helm,  
    topcase, alarm, batterijen, ect. 
 
5. Garantie is niet van toepassing wanneer het product defect is ten gevolge van een reden die,  
    naar oordeel van onze technische dienst, niet is terug te voeren op materiaal en/of fabricagefout.  
 
6. De klant brengt steeds voor reparaties, onderhoud en/of defecten de voertuigen geheel voor  
    eigen rekening terug naar ons. Wij halen geen te repareren of defecte voertuigen op zonder meerkosten.  
    Bent u niet in staat om zelf uw voertuig te brengen, kunt u gebruik maken van onze ophaal service.  
    Tijdens de garantieperiode betaalt u € 10,00 en na de garantieperiode (of als het geen garantie blijkt te zijn)  
    € 30,00 voor het vervoer van uw voertuig tot max. 20km vanaf The Scootershop.  
 
7. Onderhoud aan voertuigen is voor rekening van de klant en vallen niet onder garantie.  
 
8. Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan het voertuig niet worden nageleefd, de klant zelf    
    onderdelen gaat (laat) inbouwen in de motor of zelf het onderhoud van het voertuig gaat uitvoeren kan 
    er geen beroep meer gedaan worden op de garantie.  
 
9. Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud en het inrijden van het voertuig.  
o Inrijden mag alleen gebeuren via het geven van maximaal half gas met de gashandel voor ten minste de 
    eerste 500 kilometer.  
o Er dient een beurt gegeven te worden bij een 4-takt blok op 500km, 1500km en elke daaropvolgende 1500km.  
    Voor een 2-takt scooter geld op 500km, 1500km, 3000km en elke daaropvolgende 3000km. 
 
10. Overdracht van garantie is niet mogelijk, deze geld alleen voor de eerste eigenaar. 
  
11. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden als gevolg van niet, of niet goed  
      functioneren van de scooter na een ongeval. (gevolgschade)  
 
12. Op alle scooters en brommers met verbrandingsmotor die op de openbare weg mogen zit standaard  
      12 maanden fabrieksgarantie op het motorblok en het frame, met een maximum van 6000 kilometer. 
      Bij elektrisch aangedreven voertuigen gelden de voorwaarden van de importeur.  
      Op Buggy’s en Quads zit geen garantie! 
 
13. Garantie uitzonderingen:  
o  Standaard onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn. (banden, remmen, vario, koppeling ect) 
o  Roest- roestvorming of oxidatie.  
o  Ondeskundig gebruik.  
 
14. Voor accu's geldt maximaal 1 maand garantie, let op bij uitvoeringen met een alarm vervalt deze garantie  
      i.v.m. het kromtrekken van de accuplaten bij gehele ontlading van een stroomverbruiker. Een accu kan  
      maximaal 5 dagen spanning vasthouden bij een ingeschakeld alarm.  
 
15. Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen.  
      Arbeid valt niet onder garantie mits dat expliciet is afgesproken met de koper. 
 
16. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.  
 
17. Om aanspraak te maken op de garantie is het noodzakelijk dat het voertuig op de in de voorwaarden  
      genoemde momenten word voorzien van service beurten door The Scootershop of een erkende dealer.  
 
18. Men is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig peilen van de oliestand, motorschade door olietekort 
      valt niet onder garantie. 
 
19. Overzicht van garantie:  
 
 
 
Garantiebepalingen snorscooter/bromscooter 
  
Onderdeel  Garantie termijn  Garantie is uitgesloten bij: 

 
Frame:  1 jaar  Roestvorming.  
Voorvork:  1 jaar  Roestvorming.  
Motor:  1 jaar  Geen of slecht onderhoud, ondeskundig gebruik of gesleutel.  
Remmen:  1 jaar  Slijtage.  
Standaard:                                                
Wielen: 

  1 jaar 
  1 jaar                                                                            Zijslagen/hoogteslagen als gevolg van gebruik.   

Uitlaat:  1 jaar  Roestvorming.  
Zadel:  3 maanden  Schade door vallen of scherpe voorwerpen e.d.  
Accu:  
 
Kappen:                                              

1 maand  
 
Tot aflevering                                                                                                    

Aanwezigheid van een alarm of overige 12V accesoires. 

Verlichting:    Dag van aankoop  
Banden:                                                                        Dag van aankoop   Een lek door een externe factor na aflevering. 
Overig niet benoemd:  
 

  Dag van aankoop  

 


