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Het programma voor Verlengde beperkte garantie van 7 jaar van BRP (standaard 3 + 4) wordt
alleen aangeboden via BRP European Distribution SA en diens erkende en deelnemende
dealers van Evinrude® buitenboordmotoren en OEM zakenpartners in [Metropolitaans
Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Ierland, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk
en Nederland], alleen voor in aanmerking komende buitenboordmotoren van Evinrude.
In aanmerking komende buitenboordmotoren van Evinrude omvatten alle nieuwe en
ongebruikte Evinrude E-TEC buitenboordmotoren van 25 pk of meer, verkocht aan inwonders
van de Europese Unie en met garantieregistratie voor die inwoner UITSLUITEND VOOR
RECREATIEF GEBRUIK door een erkende en deelnemende dealer van Evinrude®
buitenboordmotoren of OEM zakenpartner van 1 oktober 2019 tot en met 25 september 2020.
Accessoires, meters en tuig en verwante onderdelen, al dan niet geïnstalleerd op het moment
van de levering, worden niet gedekt door dit programma voor Verlengde beperkte garantie.
Dit programma voor Verlengde beperkte garantie biedt tot 7 jaar Beperkte garantie of 1000
motoruren van BRP Evinrude, wat zich het eerst voordoet. Op dit programma voor Verlengde
beperkte garantie gelden alle uitsluitingen, beperkingen van aansprakelijkheid, en alle andere
algemene voorwaarden van de Beperkte garantie van BRP Evinrude, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot, de uitsluiting van schade die is veroorzaakt door misbruik, abnormaal gebruik
of nalatigheid. Raadpleeg voor alle algemene voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van
de Beperkte garantie van BRP Evinrude het deel garantie-informatie in de
gebruikershandleiding bij uw buitenboordmotor. Deze Verlengde beperkte garantie verlengt de
beperkte garantie van 5 jaar op corrosie niet en kan worden gecumuleerd met elke andere
promotionele aanbieding. Voor dit programma voor Verlengde beperkte garantie gelden
speciale voorwaarden, ga naar www.evinrude.com of uw erkende en deelnemende dealer van
Evinrude® buitenboordmotoren of een OEM zakenpartner voor meer informatie.

Speciale voorwaarden van toepassing op het programma van 7 JAAR VERLENGDE
BEPERKTE GARANTIE VAN EVINRUDE®
1.
In aanmerking komende buitenboordmotoren van Evinrude omvatten alle nieuwe en
ongebruikte Evinrude E-TEC motoren van 25 pk of meer.
2.
Demo-units geregistreerd door een erkende en deelnemende dealer van Evinrude®
buitenboordmotoren of OEM zakenpartner bij facturatie door BRP komen in aanmerking voor
dit programma als aan alle andere voorwaarden is voldaan.
3. Schade als gevolg van onoordeelkundig onderhoud en/of gebruik van onderdelen en
accessoires die niet zijn geproduceerd of goedgekeurd door BRP, die naar zijn oordeel niet
compatibel zijn met de buitenboordmotor of een negatieve invloed hebben op de werking,
prestaties of duurzaamheid ervan, worden geenszins gedekt onder enige garantie.
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4.
Wijziging/aanpassing: Gewijzigde buitenboordmotoren van Evinrude of waarvan de
oorspronkelijke productieconfiguratie werd aangepast, komen NIET IN AANMERKING voor dit
programma van Verlengde beperkte garantie van BRP en het programma wordt stopgezet
voor de desbetreffende Evinrude buitenboordmotor.
5.
Inspectie/service/onderhoud: De door BRP gespecificeerde inspectieprocedure voor de
levering voor de Evinrude® buitenboordmotor MOET uitgevoerd en gedocumenteerd zijn door
een erkende dealer of OEM zakenpartner voor de Checklist vóór aflevering en door de klant
voor het onderhoud.
6.
De verplichtingen van BRP beperken zich tot de reparatie of vervanging, naar eigen
inzicht, van de buitenboordmotor die een materiaal- of fabricagefout vertoont, naar het
redelijke oordeel van BRP.
7.
De frequentie en aanbevelingen voor onderhoud van de buitenboordmotor MOETEN
worden nageleefd, waaronder de specifieke aanbevelingen voor onderhoud in de
Gebruikershandleiding van BRP.
9.
Alle ontvangstbewijzen en registraties van onderhoud (inclusief inspectie voor
winterberging en voor het vaarseizoen) moeten worden bijgehouden en, indien van
toepassing, geregistreerd in uw Evinrude Gebruikershandleiding.
10.
De standaard Beperkte garantie van BRP op onderhoudsonderdelen en accessoires,
inclusief maar niet beperkt tot meters en tuig, is van toepassing en wordt niet verlengd door dit
programma van Verlengde beperkte garantie.
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