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Dank u voor het kiezen van een
Triumph-motorfiets. Deze motorfiets is
het resultaat van Triumphs toepassing
van beproefde technieken, grondige
tests en het voortdurend streven naar
superieure betrouwbaarheid, veiligheid
en prestaties.
Dit servicehandboek is opgesteld voor
het eenvoudig registreren van het
onderhoud aan uw motorfiets en bevat
garantiegegevens en overige nuttige
informatie over uw motorfiets.
Controleer of de informatie in de tabel
pagina 2 correct is ingevuld.
Verzeker uzelf van een maximale
bescherming onder de geboden
garantstelling, door uw motorfiets te
laten onderhouden conform de
aanbevelingen voor periodiek onderhoud
in de gebruikershandleiding.
Wanneer u uw motorfiets verkoopt,
dient u dit boek samen met overige
relevante documentatie over te dragen
aan de nieuwe eigenaar. Vertel de
nieuwe eigenaar daarbij, dat hij/zij
Triumph op de hoogte kan stellen van de
eigendomswisseling, door het invullen
van het formulier dat voor dit doel
beschikbaar is gemaakt via
www.triumphmotorcycles.com.
Voor alle nieuwe Triumph-motorfietsen
geldt een garantie van 24 (vierentwintig)
maanden met onbeperkt kilometrage. De
garantietermijn gaat in vanaf de datum
van tenaamstelling of vanaf de
verkoopdatum wanneer de motorfiets
niet op naam wordt gesteld.

Binnen de garantietermijn garandeert
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED dat de
nieuwe Triumph-motorfiets, als
beschreven in pagina 2, vrij is van
defecten aan, in de productie gebruikte
materialen en/of aan het vakmanschap
tijdens de productie.
Eventuele onderdelen die gedurende
deze termijn defect raken, zullen naar
oordeel van
TRIUMPH  MOTORCYCLES  LIMITED
worden gerepareerd of vervangen door
een erkende Triumph-dealer.
Onderdelen die gedurende de
garantietermijn worden vervangen, zijn
gedekt gedurende de resterende
periode van de garantietermijn.
Onderdelen die onder garantie worden
vervangen, moeten door de dealer/
distributeur worden geretourneerd aan
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED en
worden hierbij het eigendom van
Triumph Motorcycles Ltd.
Triumph kan naar eigen inzicht besluiten
reparaties of vervangingen uit te voeren
aan/van defecte onderdelen die buiten
de garantie vallen. Dergelijke
handelingen kunnen echter niet worden
aangemerkt als een erkenning van enige
aansprakelijkheid.
Triumph draagt de arbeidskosten voor
werkzaamheden die onder garantie
worden uitgevoerd.
De garantie kan voor de duur van de
resterende garantietermijn worden
overgedragen aan een volgende
eigenaar.
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STEMPEL VAN HET DEALERBEDRIJF

VIN

Model
Afleverdatu
m

Dhr./Mevr.
Kentekenpla
at

Voornaam(vo
ornamen) Geslacht

Achternaam

Adres

Plaats

Provincie

Postcode Dealercode
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1. De motorfiets mag niet zijn gebruikt
voor wedstrijden en mag niet op
ondoelmatige wijze zijn gebruikt1 en
ondeugdelijk of onjuist zijn
geserviced of onderhouden.

2. Aan de motorfiets mogen geen
modificaties, reparaties of
vervangingen zijn uitgevoerd,
anders dan toegestaan door
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

3. De motorfiets moet zijn
onderhouden conform het
onderhoudsschema van de
fabrikant, met de intervallen die zijn
voorgeschreven in de Triumph-
gebruikershandleiding. Het
uitgevoerde onderhoud moet
worden geregistreerd in het
onderhoudslogboek.

4. Voor de geluiddemper van de
motorfiets geldt een
garantietermijn van 12 (twaalf)
maanden vanaf het ingaan van de
algemene garantietermijn voor de
motorfiets. Tijdens deze
garantietermijn van 12 (twaalf)
maanden, zijn inwendige corrosie

en vervorming van de inwendige
keerplaten uitgesloten van de
garantie. Na deze 12 (twaalf)
maanden zijn de geluiddempers van
de motorfiets uitgesloten van deze
garantie.

5. Op de accu van de motorfiets wordt
garantie verleend gedurende 12
(twaalf) maanden vanaf de originele
aankoopdatum van de motorfiets.
Na deze 12 (twaalf) maanden is de
accu uitgesloten van deze garantie.
De met de motorfiets geleverde
accu moet voldoende zijn
opgeladen om het stroomgebruik
van de startmotor of enig overig
deel van de elektrische installatie
op te vangen, wanneer de motor
niet draait. Indien de motorfiets
wordt gestald: verwijder de accu en
bewaar deze op een plaats waar
deze niet wordt blootgesteld aan
direct zonlicht, vocht of
temperaturen onder het vriespunt.
Tijdens stalling moet de accu
ongeveer elke twee weken
langzaam worden geladen (eenmaal
per twee weken één ampère of
minder).

1 Tot ondoelmatig gebruik wordt elk gebruik gerekend, dat niet overeenkomt met de
aanbevelingen in hoofdstuk ‘Rijden op de motorfiets' in de gebruikershandleiding en
elk overig gebruik, dat ingaat tegen de waarschuwingen die in diezelfde handleiding
staan vermeld. Ondoelmatig gebruik is ook, maar niet beperkt tot, enig gebruik van
de motorfiets dat niet in overeenstemming is met normaal weggebruik
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Niet gedekt door de garantie zijn:
• Defecten die zijn veroorzaakt door

onjuiste afstellingen of reparaties
en wijzigingen die zijn aangebracht
door NIET DOOR TRIUMPH
ERKENDE dealers.

• Defecten die zijn veroorzaakt door
het gebruik van onderdelen en
accessoires die niet zijn
goedgekeurd door
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

• De kosten voor het verwijderen en
vervangen van onderdelen of
accessoires, tenzij deze als originele
uitrusting zijn geleverd, of
aanbevolen, door
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

• De kosten voor het transport van
de motorfiets naar en van de
erkende Triumph-dealer, of de
onkosten die zijn ontstaan doordat
de motorfiets niet kan worden
gebruikt tijdens een reparatie
onder garantie.

• Normale onderhoudsbeurten en
servicedelen, zoals bougies, olie en
luchtfilters. Soortgelijke onderdelen
waarvan kan worden verwacht dat
zij tijdens normaal gebruik zullen
slijten, zoals banden, gloeilampen,
kettingen, remblokken en
koppelingsplaten, tenzij het defect
het gevolg is van een productiefout.

• Defecten aan de oliekeerringen van
de voorvork, omdat deze
onderhevig zijn aan slijtage,
bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend
– veroorzaakt door steenslag tegen
de binnenbuizen van de voorvork.

• Zadels, bagage, lakwerk, chroom,
gepolijste aluminium onderdelen, of
afwerkdelen die door normale
slijtage, weersinvloeden of
onvoldoende of onjuist onderhoud
versleten raken.

• Motorfietsen die voor commerciële
doeleinden worden gebruikt.

• Defecten die niet binnen tien dagen
na het ontdekken ervan zijn gemeld
aan een erkend dealerbedrijf.

• Motorfietsen die ondeugdelijk zijn
gesmeerd, of waarin/waarop
onjuiste brandstoffen of
smeermiddelen zijn gebruikt.

In het geval dat een garantieclaim
noodzakelijk is, kunnen Triumph
Motorcycles noch zijn erkende
dealerbedrijven aansprakelijk worden
gesteld voor gebruiksverlies,
ongemakken, tijdsverlies, commerciële
verliezen of overige incidentele schaden
of gevolgschade.
Deze garantie zal worden
geïnterpreteerd aan de hand van het
Brits recht en eventuele kwesties die
voortvloeien uit deze garantie zullen
worden voorgelegd aan een bevoegd
Engels hof.
Alle overige verklaringen, voorwaarden,
vertegenwoordigingen, beschrijvingen of
garanties die deel uitmaken van een
catalogus, advertentie of andere
publicatie mogen niet als een
uitbreiding, variant of vervanging van
enig onderdeel van deze garantie
worden beschouwd.
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Triumph Motorcycles behoudt zich het
recht voor, zonder voorafgaande
kennisgeving, wijzigingen of
verbeteringen door te voeren aan elk
model of motorfiets, zonder dat dit
enige verplichting inhoudt jegens eerder
verkochte motorfietsen.

Deze garantie heeft geen gevolgen voor
uw wettelijke rechten.
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Als verantwoordelijke fabrikant, vraagt Triumph uw dealer incidenteel
onderhoudswerkzaamheden aan uw motorfiets uit te voeren, naast de
werkzaamheden die worden voorgeschreven voor het periodieke routineonderhoud.
Deze aanvullende onderhoudswerkzaamheden moeten door uw dealer in de
onderstaande tabel worden geregistreerd.

Datum REFERENTIENR. UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN
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Om Triumph Motorcycles Limited in staat te stellen contact met u op te nemen in
verband met mogelijke terugroepacties om technische of veiligheidsredenen en/of
voor promotionele doeleinden, vragen wij u eventueel veranderde gegevens aan ons
door te geven via www.triumphmotorcycles.com.

Tweede eigenaar

Naam

Adres

Datum

Kilometerstand

Derde eigenaar

Naam

Adres

Datum

Kilometerstand

Vierde eigenaar

Naam

Adres

Datum

Kilometerstand
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Triumph Motorcycles heeft veel zorg besteed aan de selectie van materialen,
afwerkingen en laktechnieken, om zijn klanten producten te bieden met een
hoogwaardige cosmetische afwerking, die gelijktijdig optimaal duurzaam is.
Motorfietsen worden echter vaak gebruikt in ongunstige omstandigheden. Dit maakt
het van essentieel belang, dat de motorfiets zorgvuldig wordt gewassen, gedroogd
en dat eventueel verloren gegane beschermlagen worden vervangen, om
verkleuringen tegen te gaan op met name verchroomde en blanke metalen
oppervlakken. Uw dealer kan u waar nodig verder informeren en adviseren. Het
uiterlijk van uw motorfiets is sterk afhankelijk van de mate waarin deze wordt
verzorgd.
Voor meer informatie of de verzorging van uw motorfiets, raadpleegt u de
gebruikershandleiding.
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De volgende pagina's zijn bedoeld voor het registreren van
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd door uw erkende Triumph-dealer. De
wetenschap dat u motorfiets wordt onderhouden volgens de strenge normen vereist
door Triumph Motorcycles Limited, geeft vertrouwen en verhoogd het rijplezier.
Daarnaast kan het bijzonder voordelig zijn, dat u kunt aantonen dat uw motorfiets
volgens deze normen is onderhouden, bijvoorbeeld wanneer u besluit uw motorfiets
te verkopen of in te ruilen voor een andere Triumph-motorfiets.
Wanneer u uw motorfiets gebruikt in een bijzonder zwaar klimaat of onder zeer
zware omstandigheden, of wanneer u de motorfiets uitsluitend gebruikt voor korte
stadsritjes, kan uw motorfiets vaker een servicebeurt nodig hebben. Meer informatie
hierover vindt u bij uw erkende Triumph-dealer.
Het eerste onderhoud MOET worden uitgevoerd na 800 kilometer of 1 maand,
afhankelijk van wat als eerste optreedt.



Stempels

10

Periodiek onderhoud
800 km of 1 maand, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
32.000 km of 2 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
16.000 km of 1 jaar, afhankelijk 
van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
48.000 km of 3 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km
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Periodiek onderhoud
64.000 km of 4 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
96.000 km of 6 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
80.000 km of 5 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
112.000 km of 7 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km



Stempels

12

Periodiek onderhoud
128.000 km of 8 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
160.000 km of 10 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
144.000 km of 9 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
176.000 km of 11 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km
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Periodiek onderhoud
192.000 km of 12 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
224.000 km of 14 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
208.000 km of 13 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km

Periodiek onderhoud
240.000 km of 15 jaar, afhankelijk 

van wat als eerste optreedt.

Stempel van het dealerbedrijf

Onderhoud uitgevoerd conform het schema
voor periodiek onderhoud

Datum
Km
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Wanneer u in het buitenland onderweg
bent en hulp of advies nodig heeft van
een Triumph-dealer, kunt u contact
opnemen met het dochterbedrijf of de
importeur in het land dat u op dat
moment bezoekt.
De vestigingen van de
dochterondernemingen staan hieronder
vermeld.
Voor een actuele lijst van erkende
Triumph-dealers en importeurs,
raadpleeg
www.triumphmotorcycles.co.uk.

Dochterondernemingen

Benelux
Triumph Netherlands
Tel: +31 725 41 0311
E-mail: Benelux@Triumph.co.uk

Brazilië
Triumph Motorcycles Brazil Ltda
Tel: +55 11 3010 1010
E-mail: sac.triumph@europ-
assistance.com.br

Denemarken/Finland/Noorwegen/
Zweden
Triumph Motorcycles AB
Tel: +46 8 680 68 00
Fax: +46 8 680 07 85

Frankrijk
Triumph S.A.
Tel: +33 1 64 62 3838
Fax: +33 1 64 80 5828

Duitsland
Triumph Motorrad Deutschland GmbH

Tel: +49 6003 829090
Fax: +49 6003 8290927

India
Triumph Motorcycles (India) Private
Limited
Tel: 1 800 3000 0051 (gratis)
E-mail:
customer.care@triumphmotorcycles.in

Italië
Triumph Motorcycles srl
Tel: +39 02 93 454525
Fax: +39 02 93 582575

Japan
Triumph Motorcycles Japan K.K.
Tel: +81 3 6453 9810
Fax: +81 3 6453 9811

Spanje/Portugal
Triumph Motocicletas España, S.L
Tel: +34 91 637 7475
Fax: +34 91 636 1134

Thailand
Triumph Thailand
Tel: +66(0)20170333
Fax: +66(0)20170330

Verenigd Koninkrijk/Ierland
Triumph Motorcycles Ltd
Tel: +44 1455 45 5012
Fax: +44 1455 45 2211

VS
Triumph Motorcycles (America) Ltd
Tel: +1 678 854 2010
Fax: +1 678 854 8740
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