VOLVO PENTA TJÄNSTER

förlängt skydd
Tre extra års fullständigt skydd
Utöver vår vanliga garanti kan du nu gå med i vårt
program med förlängt skydd och få tre extra års
fullständigt skydd för hela paketet – från styrplats,
motorer och drivenheter till propellrar. Genom
detta kan du undvika potentiella, framtida reparationskostnader.
Lägg till Volvo Pentas globala återförsäljarnätverk
– i mer än 130 länder – och du har allt du
behöver för den perfekta båtturen.

Fullständigt skydd
Programmet med förlängt skydd ger samma fullständiga skydd som de två första årens garanti.
Det täcker reparation och byte av defekta delar.
Detta innefattar alla Volvo Penta-produkter med
undantag för förbrukningsdelar som filter, slangar
och remmar.
Programmet för förlängt skydd köps när drivpaketet beställs eller inom sex månader efter datum för
garantiregistreringen.
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PROGRAMMET FÖR FÖRLÄNGT SKYDD

täcker alla diesel- och bensindrivpaket som
används till fritidsbruk.

Allmänt
• Gäller år tre till och med fem
• Tillgängligt globalt för Volvo Pentas marina fritidsprodukter, både diesel och bensin.
• Köps när drivpaketet beställs eller senast sex månader efter datum för garantiregistreringen.

Förutsättningar
• Gäller endast för produkter som används till fritidsbruk
• Regelbunden service och underhåll enligt gällande serviceschema
• Driftsättning före leverans (PDC)
• Giltig garantiregistrering i Product Center
Se tabellen nedan för giltighetstid för garanti och förlängt skydd för varje motor.

Motor (inkl. transmission)

Bensinmotorer (V6 + V8)
Dieselmotorer (D1–D6)
Dieselmotorer (D8–D13)

Giltighetsperiod*
(Garanti + förlängt skydd)
Månader
60
60
60

Timmar
480
1000
2000

*Timbegränsning enligt villkoren för förlängt skydd. Det som infaller först.

Förlängt skydd marin fritid – Villkor och regler
Det här förlängda skyddet börjar efter de två första åren av Volvo Pentas begränsade garanti och förlänger förmånerna som beskrivs där. Den gäller endast (a) för paket som faller under och som är registrerade för Volvo Pentas
begränsade garanti (”begränsad garanti”); (b) för motorpaket som underhålls enligt anvisningarna i instruktionsboken
samt (c) för garantitäckta fel som beskrivs i den begränsade garantin som först uppstår och rapporteras till
Volvo Penta eller en av dess auktoriserade serviceåterförsäljare under en period av fem år från garantiregistreringen
eller 480 timmar för bensinmotorer, 1 000 timmar för D1–D6-motorer och 2 000 timmar för D8–D13-motorer, det som
infaller först. Det förlängda skyddet kan överföras till följande ägare under giltighetstiden. Garantiregistrering i Product
Center eller annat datumstämplat inköpsbevis krävs för registrering och för att få skydd. Förlängt skydd kan köpas
upp till etthundraåttio (180) dagar efter garantiregistreringen. Skriftligt bevis på underhåll enligt föreskrivet schema
krävs för att ta del av det förlängda skyddet.
Alla delar i Volvo Pentas motor- eller drivpaket som enligt Volvo Pentas bedömning ska täckas av det här förlängda
skyddet repareras eller byts ut enligt Volvo Pentas gottfinnande. Om ett problem uppstår måste ägaren ta produkten
till en auktoriserad Volvo Penta-serviceåterförsäljare så fort som möjligt. Alla reparationer (med undantag för dem som
anges under Vad täcks inte av det förlängda skyddet) utförs av en auktoriserad Volvo Penta-serviceåterförsäljare utan
kostnad under den förlängda skyddsperioden. Reparationer utförs inom en skälig tidsperiod under återförsäljarens
normala arbetstid. Byten av delar utförs med nya originaldelar eller renoverade Volvo Penta-delar enligt Volvo Pentas
gottfinnande. Volvo Pentas ansvar när det gäller reklamationer under det förlängda skyddet begränsas till att utföra de
nödvändiga reparationerna eller bytena. All delar levereras via standardlandtransport. Enheter eller delar som tillhandahålls under det här förlängda skyddet tar över identiteten hos den utbytta enheten eller delen och har endast rätt till
den ursprungliga förlängda skyddstiden.
DE REPARTIONER OCH BYTEN SOM BESKRIVS I DETTA MEDDELANDE OM Förlängt skydd UTGÖR ÄGARENS
ENDA ERSÄTTNINGSRÄTT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA VOLVO PENTA ANSVARA FÖR NÅGRA
TILLFÄLLIGA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE UTEBLIVEN INKOMST. VISSA
LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG FÖR ELLER BEGRÄNSNING AV ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING ELLER UNDANTAG KANSKE
INTE GÄLLER DIG.
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Alla Volvo Penta-produkter som har utsatts för felaktig användning, åverkan, försumlighet, olyckor eller som har
installerats, använts eller underhållits (inklusive bristande underhåll) på felaktigt vis.
Skador på grund av rost, korrosion, vattenintrång genom insugs- eller avgassystemet.
Skador på grund av långvarig eller felaktig förvaring. Detta innefattar, men begränsas inte till: igensatta kyl- eller
bränsle system, torkade och spruckna remmar, slangar, impellrar, bälgar och tätningar, flagnande färg, kärvande
komponenter, korrosions och frysskador.
Volvo Penta-produkter som sålts eller överlåtits som del av en transaktion ”I BEFINTLIGT SKICK” utan garantier.
Skador som uppstått genom att utrustningen körts på grund.
Skador på grund av att sand, skräp eller annat främmande material dragits in i vattenpumpen och dess komponenter.
Alla Volvo Penta-produkter som skadats som en följd av krypströmskorrosion eller galvanisk korrosion som
uppstått genom bristande underhåll av och/eller användning av felaktiga offeranoder eller kostnader för att byte
offeranoder vid växling från användning i söt- och saltvatten.
Alla Volvo Penta-produkter som används för tävlingskörning eller till förberedelse för tävlingskörning; som har
ändrats eller modifierats så att det ger negativ inverkan på dessa produkters funktion, prestanda eller hållbarhet
eller som har ändrats eller modifierats för att förändra dess avsedda användning.
Kostnader för att modifiera bränslesystem eller utväxlingsförhållanden för att uppfylla lokala höjdkrav
Reparationer som blivit nödvändiga på grund av normalt slitage, eller genom användning av delar, tillbehör,
smörjmedel eller bränslen, som enligt saklig bedömning från Volvo Penta, antingen är inkompatibla med
Volvo Penta-produkten eller negativt påverkar dess funktion, prestanda eller hållbarhet.
Motordetonationer eller förtändningsskador som inte direkt kan relateras till en defekt på Volvo Pentas produkter,
material eller hantverk.
Alla fel på komponenter som skadats genom användning av modifierade eller kupade propellrar.
Transport av produkten till och från serviceåter-försäljaren; kostnader för bogsering, uppdragning, sjösättning,
förvaring, bränsle- eller smörjmedelsanvändning, kostnader för premiumfrakt (flyg- eller nattransport) ; uthyrningskostnader av alla slag samt övertid som krävs för att avlägsna mellanväggar, luckor eller däck för att få serviceåtkomst eller alla andra tillfälliga utgifter eller följdutgifter, inklusive förlorad tillgång till motorn, driv- linan eller båten,
förlorad inkomst eller olägenhet.
Reparationer på marintransmissioner, mellanaxlar och motortillbehör från andra tillverkare än Volvo Penta.
Inspektionsarbete före leverans och utgifter för delar, vanliga underhållsdelar och/eller rutinjusteringar.
Delar som täcks av det förlängda skyddet och som schemalagts för byte som nödvändigt underhåll i skriftliga
anvisningar garanteras under tidsperioden fram till det första utbytesdatumet för den aktuella delen. Om delen
går sönder före det första schemalagda bytet ska den repareras eller bytas enligt garantin och utbytesdelen
garanteras under den kvarvarande tiden fram till det första schemalagda bytet av delen.
Första serviceinspektioner.
Verkningslösa eller upprepade reparationer som orsakats av feldiagnos eller olämpliga reparationsmetoder.

Ägarens ansvar
Som ägare till Volvo Penta-motorn ansvarar du för att det nödvändiga underhållet som anges i instruktionsboken
utförs. Volvo Penta rekommenderar att allt service- och underhållsarbete utförs av en Volvo Penta-auktoriserad
serviceåterförsäljare. Du måste behålla alla kvitton för motorunderhåll. Det kan krävas bevis på korrekt underhåll
för att avgöra garantiansvar för vissa reparationer. Noteringarna ska därför överföras till följande ägare. Volvo Penta
kan avvisa reklamationer om din Volvo Penta-motor eller en del sätts ur funktion på grund av åverkan, försumlighet,
felaktigt underhåll eller icke godkända modifikationer. Du ansvarar för att överlämna din Volvo Penta-produkt till en
Volvo Penta-auktoriserad återförsäljare så snart ett problem uppstår och använda alla rimliga metoder för att skydda
produkten mot ytterligare skador. Garantireparationerna ska utföras under en skälig tidsperiod. Kontakta din Volvo
Penta-återförsäljare om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter enligt garantin.
Volvo Penta förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra utformningen på alla Volvo Penta-produkter utan att därför
vara skyldiga att ändra någon annan Volvo Penta-produkt som tillverkats tidigare.

Vi har gjort vårt yttersta för att säkerställa att alla fakta och siffervärden är korrekta vid tidpunkten när de publiceras. Volvo Penta förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar utan föregående meddelande. Om du vill veta mer eller är intresserad av det förlängda
skyddet, kontakta närmaste Volvo Penta-återförsäljare.

All language editions are available on the internet at http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
Toutes les éditions de langue sont disponibles sur Internet,
http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
Tutte le versioni linguistiche sono disponibili su internet, nel sito
http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
Alle Sprachfassungen sind im Internet verfügbar unter: http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
Todas la publicaciones en todos los idiomas se encuentran en Internet, en
http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
Samtliga språkutgåvor finns på internet, http://www.volvopenta.com/extendedcoverage

所有外语版本均在互联网的 http://www.volvopenta.com/extendedcoverage 上提供。
Todas as edições em língua estrangeira estão disponíveis na internet em
http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
Все издания на иностранных языках доступны в Интернет по адресу:
http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
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様々な言語でインターネットの次のウェブサイトで入手できます：
http://www.volvopenta.com/extendedcoverage
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