Triumph Garantivillkor
Tack för att du har valt en motorcykel
från Triumph. Denna motorcykel är ett
resultat av Triumphs erkända tekniska
kompetens, noggranna tester och
kontinuerliga strävan efter överlägsen
tillförlitlighet, säkerhet och prestanda.
Denna instruktionsbok för service har
utarbetats för att ge ett enkelt redskap
för att registrera service på din
motorcykel och ge information om
garantin och annan viktig information
om din motorcykel.
Kontrollera att informationen i tabellen i
sida 2 är rätt ifylld.
Behåll
maximalt
skydd
under
garantitiden genom att se till att
motorcykeln
får
service
enligt
rekommendationerna
för
planerat
underhåll i instruktionsboken.
Om du säljer din motorcykel ska den här
boken överlämnas till den nye ägaren
tillsammans
med
annan
relevant
dokumentation. Råd den nye ägaren att
meddela
Triumph
om
de
nya
ägarförhållandena genom att fylla i
formuläret, som finns på Triumphs
webbplats
www.triumphmotorcycles.com.
Alla nya Triumph motorcyklar täcks av
en 24 (tjugofyra ) månaders obegränsad
körmilsgaranti, som börjar dagen för
den
första
registreringen
eller
försäljningsdagen,
om
motorcykeln
förblir oregistrerad.

Inom garantitiden garanterar TRIUMPH
MOTORCYCLES LIMITED att den nya
Triumph-motorcykel definierad i sida
2 är fri från alla typer av defekter i
material som använts vid tillverkningen,
och/eller bristande yrkesskicklighet vid
tillverkningen.
Varje del som befinnes vara defekt
under denna tidsperiod kommer att
repareras eller bytas ut på bekostnad av
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED via en
auktoriserade Triumph-återförsäljare.
Varje del, som byts under garantitiden,
kommer att täckas under resten av
garantiperioden.
Varje del, som byts ut under
garantitiden, måste återsändas till
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED av
återförsäljaren/generalagenten
och
kommer
att
ägas
av
Triumph
Motorcycles Ltd.
Triumph kan, efter eget beslut utföra
reparationer eller byten av defekta
delar, som inte omfattas av garantin,
men sådan åtgärd ska inte anses
innebära skadeståndsskyldighet.
Triumph svarar för arbetskostnader för
arbeten utförda inom garantiåtagandet.
Garantin kan överföras till efterföljande
ägare för den återstående delen av
garantiperioden.
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Återförsäljarens Information
ÅTERFÖRSÄLJARENS

STÄMPEL

Ramnummer
Modell

Leveransdat
um

Herr/Fru/
Fröken

Registrerings
skylt.

Förnamn

Kön

Efternamn
Adress

Ort
Land
Postkod
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Återförsäljar
kod

Villkor Och Undantag
1.

Motorcykeln får inte ha använts i
tävling, missbrukats1, otillräcklig
eller felaktig service eller underhåll.

2.

Motorcykeln får inte ha ändrats,
reparerats eller fått utbytta delar
om detta inte har godkänts av
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED.

3.

Motorcykeln måste ha fått service
enligt tillverkarens schema för
planerat underhåll, med de intervall,
som
anges
i
Triumph
Instruktionsbok, och åtgärderna
ska vara införda i log-boken för
service.

4.

Motorcykelns ljuddämpare har en
garantitid på 12 (tolv) månader,
räknat från startdatum för den
allmänna
motorcykelgarantin.
Under dessa 12 (tolv) månader är
invändig korrosion eller deformation

av invändiga ljuddämpande detaljer
undantagna garantin. Efter dessa
12 (tolv) månader är motorcykelns
ljuddämpare
undantagen
från
villkoren i denna garanti.
5.

Motorcykels
batteri
har
garantitiden 12 (tolv) månader
räknat från originaldatum för köpet
av motorcykeln. Efter dessa 12 (tolv)
månader är batteriet undantaget
från villkoren i denna garanti.
Batteriet,
som
levereras
tillsammans
med
motorcykeln,
måste laddas tillräckligt för att fylla
på
den
urladdning
som
startsystemet
och/eller
användningen
av
elektrisk
utrustning drar, när motorn inte är
igång. Om motorcykeln står i
förvaring ska batteriet tas bort och
förvaras på en plats där det inte
utsätts för direkt solljus, fukt eller
frost. Under förvaringen bör
batteriet underhållsladdas (1 A eller
mindre) ungefär varannan vecka.

1

Missbruk innefattar all användning, som inte överensstämmer med de
rekommendationer som anges i avsnittet ”Körning av motorcykeln” i
instruktionsboken samt all användning som inte beaktar varningarna, som ges i
instruktionsbolen. Dessutom inkluderar missbruk all användning av motorcykeln som
inte anses vara normal körning på väg, utan att vara begränsad till detta.
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Villkor Och Undantag
Garantin täcker inte:
• Defekter orsakade av felaktig
justering eller reparationer och
ändringar utförda av en ICKEAUKTORISERAD
Triumphåterförsäljare täcks inte av denna
garanti.
• Defekter orsakade av delar och
tillbehör, som inte är godkända av
TRIUMPH MOTORCYCLES LIMITED
täcks inte av den här garantin.
• Kostnaden för demontering och
återmontering
av
delar
och
tillbehör, om de inte är levererade
som
originalutrustning,
eller
rekommenderade
av
TRIUMPH
MOTORCYCLES LIMITED.
• Kostnader
för
transport
av
motorcykeln till och från den
auktoriserade
Triumphåterförsäljaren, eller kostnader på
grund av att motorcykeln inte kan
användas
under
garantireparationer.
• Normal
service
och
normala
servicedelar, som tändstift, olja och
luftfilter, täcks inte av denna
garanti. Delar som förväntas
förslitas som en del av deras
funktion, t.ex. däck, lampor, kedjor,
bromsbelägg
och
kopplingens
stålskivor, täcks inte heller av
garantin, såvida det inte beror på
ett tillverkningsfel.
• Defekter
på
framgaffelns
oljetätningar, eftersom de utsätts
för
förslitning
och
andra
påfrestningar, omfattas men är inte
begränsat till skador orsakade av
stenflisor på inre gaffelrören.
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• Sadlar, pakethållare, lack, krom,
polerade
aluminiumdelar
eller
försämrat skick på prydnadsdelar
på grund av normal förslitning och
påverkan,
utsatthet
eller
undermåligt underhåll.
• Motorcyklar använda i kommersiell
verksamhet.
• Defekter, som inte rapporterats till
en auktoriserad återförsäljare inom
tio dagar efter upptäckten av
defekten.
• Motorcyklar, som har smorts
felaktigt eller försetts med felaktigt
bränsle eller smörjmedel.
Om ett garantianspråk godkännes ska
Triumph
Motorcycles
och
dess
auktoriserade inte ha ansvar för
förlorad
användningstid,
besvär,
tidsförlust, kommersiella förluster eller
andra sidoföljder eller följdskador.
Garantin ska tolkas enligt Engelsk lag
och alla frågor i samband med denna
garanti faller inom Engelsk domstols
jurisdiktion.
Alla
påståenden,
tillstånd,
bilder,
beskrivningar eller andra garantier som
förekommer i kataloger, annonser eller
andra publikationer får inte tolkas som
utvidgningar, variationer eller gällande
framför vad som ingår i detta dokument.
Triumph Motorcycles förbehåller sig
rätten att göra ändringar eller
förbättringar
på
modeller
eller
motorcyklar utan att detta meddelas
och utan att detta medför krav på att
ändringarna eller förbättringarna ska
utföras på redan sålda motorcyklar.
Denna garanti påverkar inte dina
lagstadgade rättigheter.

Tillverkarens Föreskrivna Underhåll
Som ansvarig tillverkare uppmanar Triumph din service-leverantör att emellanåt
utföra visst underhåll utöver det som ingår i schemat för planerat underhåll. Dessa
extra underhållsåtgärder ska noteras av din återförsäljare i tabellen nedan.
Datum

REFERENS NR

UTFÖRT ARBETE
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Ny Ägare
För att Triumph Motorcycles Limited ska kunna kontakta dig för framtida tekniska,
säkerhetsmässiga återkallelser och/eller reklamerbjudanden ber vi dig informera oss
om de nya förhållandena på www.triumphmotorcycles.com.
Ägare nr två
Namn
Adress

Datum
Vägmätarställning
Ägare nr tre
Namn
Adress

Datum
Vägmätarställning
Ägare nr 4
Namn
Adress

Datum
Vägmätarställning
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Vård Av Din Motorcykel
Triumph Motorcycles har varit noga med val av material, plätering och
lackeringsmetoder för att kunna förse kunderna med produkter med ett attraktivt
utseende, som utstrålar kvalitet och hållbarhet. Men motorcyklar används ofta under
krävande miljöförhållanden och vid sådana omständigheter är det viktigt att
motorcykeln är tvättad, torkad och att förlorade smörjmedel fylls på för att hindra
missfärgning, särskilt av pläterade och opläterade metallytor. Din återförsäljare kan
ge mer information och råd om du så önskar. Till sist är din motorcykels utseende
ytterst beroende av den vård den får.
Mer information om vården av din motorcykel finner du i Instruktionsboken.
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Serviceuppgifter
Följande sidor används för anteckningar om servicearbeten utförda av din
auktoriserade Triumph-återförsäljare. Känslan vid körnigen av motorcykeln
förbättras genom vetskapen att din motorcykel har fått service av den höga
standard som krävs av Triumph Motorcycles Limited.
Dessutom kan beviset att din motorcykel har fått service av denna standard vara ett
värdefullt argument om du bestämmer dig för att sälja din motorcykel eller byta den
till en annan Triumph-motorcykel.
Din motorcykel kan kräva service oftare om den används under svårare
klimatförhållanden eller andra svåra förhållanden eller om den körs korta turer med
många start och stopp. Mer information kan du få från din auktoriserade Triumphåterförsäljare.
Den första servicen MÅSTE utföras vid 800 kilometer/1 månad, vilket som inträffar
först.

8

Stämplar
Planerat underhåll

Planerat underhåll

800 km eller 1 månad,
vilket som inträffar först.

16 000 km eller 1 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll

Datum
Km

Datum
Km

Planerat underhåll

Planerat underhåll

32 000 km eller 2 år,
vilket som inträffar först.

48 000 km eller 3 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll

Datum
Km

Datum
Km
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Stämplar
Planerat underhåll

Planerat underhåll

64 000 km eller 4 år,
vilket som inträffar först.

80 000 km eller 5 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll
Datum
Km

Datum
Km

Planerat underhåll

Planerat underhåll

96 000 km eller 6 år,
vilket som inträffar först.

112 000 km eller 7 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll

Datum
Km

10

Datum
Km

Stämplar
Planerat underhåll

Planerat underhåll

128 000 km eller 8 år,
vilket som inträffar först.

144 000 km eller 9 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll
Datum
Km

Datum
Km

Planerat underhåll

Planerat underhåll

160 000 km eller 10 år,
vilket som inträffar först.

176 000 km eller 11 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll

Datum
Km

Datum
Km
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Stämplar
Planerat underhåll

Planerat underhåll

192 000 km eller 12 år,
vilket som inträffar först.

208 000 km eller 13 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll

Datum
Km

Planerat underhåll

Planerat underhåll

224 000 km eller 14 år,
vilket som inträffar först.

240 000 km eller 15 år,
vilket som inträffar först.

Återförsäljarens stämpel

Återförsäljarens stämpel

Service utförd enligt planerat underhåll

Service utförd enligt planerat underhåll

Datum
Km
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Datum
Km

Datum
Km

Triumph Utomlands
Om du kör utomlands och behöver hjälp
eller råd från en Triumph-återförsäljare
kontaktar du generalagenten (eller ett
dotterbolag till den) i det land du
besöker.
Dotterbolagens kontor listas nedan.
För
en
uppdaterad
lista
över
auktoriserade
Triumph-återförsäljare
och
importörer
besöker
du
www.triumphmotorcycles.co.uk.

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

Dotterbolagens kontor

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

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

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

Brasilien
Triumph Motorcycles Brazil Ltda
Tel: +55 11 3010 1010
E-postadress:
sac.triumph@europassistance.com.br

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

Danmark, Finland, Norge och Sverige
Triumph Motorcycles AB
Tel: +46 8 680 68 00
Fax: +46 8 680 07 85
Frankrike
Triumph S.A.
Tel: +33 1 64 62 3838
Fax: +33 1 64 80 5828
Tyskland
Triumph Motorrad Deutschland GmbH
Tel: +49 6003 829090
Fax: +49 6003 8290927

Thailand
Triumph Thailand
Tel: +66(0)20170333
Fax: +66(0)20170330
Storbritannien/Eire
Triumph Motorcycles Ltd
Tel: +44 1455 45 5012
Fax: +44 1455 45 2211
USA
Triumph Motorcycles (America) Ltd
Tel: +1 678 854 2010
Fax: +1 678 854 8740
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