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DEN BEGRÄNSADE GARANTINS
OMFATTNING
Yanmar Marine International B.V. (“YANMAR”) tillhandahåller den här handboken om den begränsade
garantin för att hjälpa dig att dra full nytta av den YANMAR motor, YANMAR by KANZAKI marinbackslag,
YANMAR SAIL DRIVE segelbåtsdrev och/eller Yanmar reglagesystem (i fortsättningen kallade ”YANMAR
Marine produkter”) som du har köpt. Innan du installerar eller använder din produkt från YANMAR Marine,
var god läs igenom denna handbok och tillämplig instruktionsbok noggrant. Om instruktionsboken saknas,
ber vi dig kontakta din YANMAR distributör eller återförsäljare för att be om en ny bok.
YANMAR garanterar vid tidpunkten för leveransen att nya YANMAR Marine produkter som sålts av
företaget och dess auktoriserade YANMAR marindistributör, uppfyller alla tillämpliga specifikationer och är
fria från material- och tillverkningsfel under den begränsade garantins giltighetsperiod. Denna begränsade
garanti har inskränkningar som beskrivs senare i denna garantihandbok.
DENNA BEGRÄNSADE GARANTI LÄMNAS I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER,
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. YANMAR ACCEPTERAR SPECIFIKT INGA
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST
ÄNDAMÅL, utom i de fall där sådan friskrivning är förbjuden i lag. OM SÅDAN FRISKRIVNING ÄR
FÖRBJUDEN I LAG, SKA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER TIDSBEGRÄNSAS TILL SAMMA
LÄNGD SOM DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN.

YANMARS BEGRÄNSADE GARANTI
Yanmar garanterar till den ursprunglige köparen att företaget kommer att utföra alla reparationer eller
utbyten som behövs för att avhjälpa material- och/eller tillverkningsfel på produkter från YANMAR Marine
under den begränsade garantiperiodens längd. Denna begränsade garanti ger dig vissa lagliga
rättigheter. Du kan ha andra rättigheter som kan variera från land till land. Denna begränsade garanti
omfattar produkter från YANMAR Marine som används någonstans i världen där Yanmar godkända
service finns att tillgå.
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Denna begränsade garanti kan överföras till en andra köpare förutsatt att YANMAR meddelas detta
skriftligt vid tidpunkten för övertagandet genom den andra köparen. Vid sådan tidpunkt kan YANMAR,
efter eget val, kräva att en inspektion utförs av ett auktoriserat YANMAR servicecenter för någon av
produkterna från YANMAR Marine. Om någon av produkterna från YANMAR Marine inte godkänns vid
denna inspektion, kan överföringen av denna begränsade garanti förvägras. Kostnaderna för
inspektionen bärs av köparen. En överföring av denna begränsade garanti medför inte att den förlängs.
YANMAR avvisar specifikt alla uttryckliga och underförstådda garantier till den andre köparen med
undantag av de som lämnas här, och avvisar alla garantier, uttryckliga och underförstådda, till varje
efterföljande köpare.

Inskränkningar
VIKTIGT:
För att din Yanmar Marine begränsade garanti ska bli giltig, måste du fylla i och sända bifogade
garantiregistreringskort till Yanmar Marine eller sända en garantiregistrering online via Yanmar Marines
webbsida under www.yanmarmarine.com.

Denna begränsade garanti gäller enbart för produkter från YANMAR Marine och andra produkter
tillverkade och sålda av YANMAR eller dess auktoriserade distributörer. YANMAR avvisar specifikt alla
uttryckliga och underförstådda garantier för produkter tillverkade av andra företag.
Om ett reklamerat fel visar sig ha uppstått inom den begränsade garantins giltighetsperiod och om
tillhörande garantiregistrering har tagits emot av YANMAR, kan YANMAR välja mellan att byta ut eller
reparera varje produkt eller del från YANMAR Marine efter eget val. YANMAR kommer att utföra
reparationen eller bytet utan debitering av reservdelar eller arbetstid. Arbetstiden inkluderar en rimlig
arbetskostnad för att demontera och installera produkten från YANMAR Marine och icke YANMAR
motorkomponenter i den farkost, i vilken YANMAR-motorn är installerad, om så behövs för att slutföra
garantireparationen eller garantiutbytet. Tänk på att YANMAR marindiesel och drev är sofistikerade,
komplicerade maskindetaljer som kan påverkas av många faktorer som är förbundna med en viss
applikation, och som sådan förstår och accepterar du att varje reparation kan kräva flera försök för att
uppnå ett resultat och att dessa ansträngningar kan kräva betydande tid.

Den begränsade garantins giltighetsperiod
Denna begränsade garanti gäller för produkter från YANMAR Marine sålda av YANMAR och levererade
till den ursprunglige köparen den 1 juli 2004 eller därefter. Denna begränsade garanti träder i kraft samma
dag som leveransen sker till den ursprunglige köparen. Om den båt som är utrustad med produkt från
YANMAR Marine används som demonstrationsobjekt för försäljning eller visning på båtmässor, träder den
begränsade garantin i kraft när någon av produkterna från YANMAR Marine uppnått etthundra (100)
drifttimmar. Om du vill ta garantiservice i anspråk, måste du kunna styrka leveransdatumet. YANMAR
accepterar en fullständigt ifylld och undertecknad leveransrapport eller en utskrift av en
internetregistrering, som har fyllts i inom trettio (30) dagar efter leverans, som bevis för leveransdatumet
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Om inte annat fastlagts skriftligt av YANMAR, utgör som standard den begränsade garantins
giltighetsperiod för YANMAR Marine Products tjugofyra (24) månader eller 2000 driftimmar efter
leveransdatum till den ursprunglige köparen eller, som nämns ovan, beroende på vilket som inträffar först.
En Förlängd begränsad garanti gäller uteslutande för följande YANMAR motorkomponenter:
motorblockets gjutgods, topplockets gjutgods, vevaxelns smide, kamaxel, svänghjulskåpa,
transmissionskåpa, transmissionsdrev och vevstakar. Dessa specifika delar garanteras mot material- och
tillverkningsfel i sextio (60) månader eller 3000 drifttimmar efter leveransdatum till den ursprunglige
köparen. Denna Förlängda begränsade garanti löper parallellt med standard begränsade garantiperiod.
Alla produkter eller delar från YANMAR Marine som reparerats eller bytts under garanti omfattas av
original begränsad garanti under återstående begränsade garantiperiod eller nittio (90) dagar, beroende
på vilket som inträffar sist. Andra YANMAR motorkomponenter som lyder under EPA:s regler kan ha
förlängda garantiperioder om detta krävs i lag. Var god se efter i din instruktionsbok för mera information.
YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING: Den begränsade garanti som beskrivs i denna garantihandbok gäller
ENDAST för produkter från YANMAR Marine som uteslutande används för fritidsbruk och inte för
yrkesmässig användning i någon form. För produkter från YANMAR Marine sålda eller använda för Lätt
yrkesmässig användning ber vi dig läsa Yanmar garantihandbok - Lätt yrkesmässig användning
beträffande tillämplig garantiomfattning.

Garantihantering
Om du anser att den köpta produkten från Yanmar Marine inte lämnar tillämpbara specificerade prestanda
eller att material- och/eller tillverkningsfel har uppstått, måste du kontakta en auktoriserad Yanmar
distributör eller återförsäljare inom trettio (30) dagar efter att problemet har upptäckts. Din auktoriserade
YANMAR distributör eller återförsäljare kommer att ge dig namn, adress och telefonnummer till den
serviceverkstad dit du ska ta din produkt från YANMAR Marine för inspektion och/eller reparation. Du är
själv ansvarig för transporten av produkten från YANMAR Marine till och från angiven serviceverkstad. Din
YANMAR distributör eller återförsäljare kan emellertid eventuellt arrangera att erforderlig inspektion
och/eller reparation utförs på plats, vilket avgörs enbart av YANMAR.
För att finna närmaste YANMAR distributör eller annan auktoriserad reparationsverkstad, gå till
www.yanmarmarine.com eller kontakta ett av YANMAR:s regionala högkvarter på någon av följande
adresser:
Asien, Mellersta östern & Oceanien
YANMAR ASIA (SINGAPORE) PTE
4 Tuas Lane
638613 Singapore
Attention: Customer Service
Telefon – (+656) 861-3855
Fax – (+656) 862-5189
Europa & Afrika:
YANMAR MARINE INTERNATIONAL B.V.
Post Office Box 30112
1303 AC Almere
Nederländerna
Attention: After Sales Department
Telefon - +31 (0) 36 549 32 00
Fax - +31 (0) 36 549 35 49
Japan
YANMAR CO., LTD
1-32 Cyayamachi Kitaku
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Osaka
Japan
Attention: Quality Assurance Department
Telefon – 06-6376-6414
Fax – 06-6377-1243

Nord-, Syd- och Centralamerika och Karibien
YANMAR MARINE USA
101 International Parkway
Adairsville, Georgia 30103
USA
Attention: Customer Support Department
Telefon – (770) 877-9894
Fax – (770) 877-7565
Icke konforma eller defeka detaljer måste sparas för inspektion av YANMAR eller en auktoriserad
YANMAR distributör eller återförsäljare och, om så önskas, returneras till Yanmar Marines regionala
högkvarter för ditt område. Varje detalj som ersätts under denna garanti övergår i YANMAR:s ägo.

FÖREGÅENDE ÄR YANMARS ENDA ÅTAGANDE GENTEMOT DIG OCH DITT ENDA RÄTTSMEDEL
FÖR BROTT MOT GARANTIAVTALET. Om inte kraven för insändande av reklamation följs kommer det
att medföra att alla reklamationer rörande skador och andra åtgärder avböjs. UNDER INGA
OMSTÄNDIGHETER SKALL YANMAR ELLER NÅGON AUKTORISERAD DISTRIBUTÖR ELLER
ÅTERFÖRSÄLJARE BÄRA ANSVAR FÖR SKADOR GENOM OLYCKA, SPECIAL- ELLER
FÖLJDSKADOR, vilka omfattar, men inte inskränks till, förlust av vinst, bärgningskostnader, sjösättning,
bogsering, lagring, sliptagningsavgifter, försäkringspremier, betalning av löner, transportkostnader,
telefonavgifter och milersättning. Inskränkningarna i denna begränsade garanti gäller oberoende av dina
reklamationer är baserade på kontraktsbrott, otillåten handling (inklusive oaktsamhet och strikt ansvar)
eller någon annan teori. Varje aktivitet som härstammar från detta måste föreläggas inom ett (1) år efter
att aktivitetens orsak har uppstått eller den kommer att förvägras. I vissa länder godkänns inte vissa
inskränkningar i garantierna vid brott mot garantiföreskrifterna. Inskränkningar som beskrivs i detta avsnitt
skall inte gälla i den omfattningen om de är förbjudna i lag.

Köparens ansvar och detaljer uteslutna från garantin
• Utföra regelbundet underhåll och de kostnader som är förbundna med regelbundet underhåll,
specificerade i tillhörande instruktionsbok;
• Protokollföra utförd rekommenderad service och underhåll;
• Normalt slitage;
• Alla produkter, tillbehör eller delar från YANMAR Marine, som har varit, enligt YANMAR:s ensamma
bedömning, utsatta för oaktsamhet, missbruk, olycka, felaktig installation, felaktigt underhåll eller använts
för hastighets- eller tillförlitlighetstävling, användning av icke godkänt tillbehör, otillbörlig inverkan av väder
och vind eller om service utförts av ett icke auktoriserat företag;
• Kostnader förbundna med förbrukningsartiklar;
• Kostnader för transport av produkt eller del från YANMAR Marine, eller farkost i vilken sådan produkt
från YANMAR Marine är installerad, till och från serviceföretag som bestämts av YANMAR för
garantireparation;
• Som konsekvens av varje typ av modifiering eller ändring av en produkt eller del från YANMAR Marine
från vilken serienumret har avlägsnats, ändrats eller på annat sätt manipulerats;
• Som konsekvens av varje typ av modifiering, ändring eller manipulering av en YANMAR motordel
identifierad i EPA garantiåtagande, infogat i instruktionsbok för YANMAR motor.
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• Som konsekvens av varje typ av modifiering eller ändring av produkt, tillbehör eller del från YANMAR
Marine, där timräknaren eller timräknarens plombering har avlägsnats eller på annat sätt manipulerats;
• Som konsekvens av varje typ av modifiering, ändring, borttagning eller manipulering av inställningen av
det höga tomgångsvarvtalet på insprutningspumpen, bränslemängdsinställning och/eller plomber på
insprutningspumpen.

Ändringar av garantin
Om inte annat överenskommits skriftligt och undertecknats av de båda parterna, är och förblir denna
begränsade garanti den fullständiga och exklusiva överenskommelsen mellan parterna vad garantin
beträffar, och ersätter alla tidigare överenskommelser, skriftliga och muntliga, och alla annan
kommunikation mellan parterna vad garantier beträffar. INGEN ENSKILD ELLER JURIDISK PERSON
ÄR AUKTORISERAD ATT GE NÅGON ANNAN GARANTI ELLER ATT ACCEPTERA NÅGON ANNAN
FÖRPLIKTELSE PÅ YANMARS VÄGNAR, VARKEN MUNTLIGT ELLER SKRIFTLIGT. Varken
tillverkare av originalutrustning (OEM), båtbyggare, installatör av produkt från YANMAR Marine, distributör
av produkt eller utrustning från YANMAR Marine, eller någon annan enskild eller juridisk person har
auktoritet att utfärda förespeglingar eller löften på YANMAR:s vägnar eller att på något sätt ändra villkor
eller inskränkningar i denna begränsade garanti.
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