BIBΛIO EΓΓYHΣHΣ KAI ΣYNTHPHΣHΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Απώλεια του βιβλίου εγγύησης ή μη αναγραφή των προγραμματισμένων εργασιών
συντήρησης στις τελευταίες σελίδες του, αναιρεί την κάλυψη της εγγύησης.
Η στάθμη λιπαντικού του κινητήρα θα πρέπει να ελέγχεται τουλάχιστον κάθε 500km και
να συμπληρώνεται λιπαντικό εάν χρειάζεται. Κατανάλωση λιπαντικού μέχρι 200ml/1000km
είναι προβλεπόμενη. Χαμηλή στάθμη λιπαντικού μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα
που δεν καλύπτει η εγγύηση.
Βεβαιωθείτε μετά την εκτέλεση των προγραμματισμένων εργασίων συντήρησης ότι έχει
συμπληρωθεί και σφραγιστεί από το συνεργαζόμενο συνεργείο το αντίστοιχο κουπόνι στις
τελευταίες σελίδες του βιβλίου αυτού.
Τα συνεργαζόμενα συνεργεία VOGE μπορείτε να τα βρείτε στο www.voge.gr, στο σύνδεσμο «ΔΙΚTYO»
ή ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε.
Τα βιβλία οδηγιών χρήσης των μοντέλων είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο www.voge.gr
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AΠOΔEIΞH ΠAPAΛABHΣ ΔEΛTIOY EΓΓYHΣHΣ - No VOΗ συμπλήρωση όλων των στοιχείων σας είναι απαραίτητη για να σας ενημερώνουμε για τυχόν βελτιώσεις ή ελέγχους που
θα πρέπει να γίνουν στο όχημά σας κατόπιν σχετικής οδηγίας της VOGE.
HMΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

PURCHASING DATE

EΠΩNYMO

SURNAME
NAME

ΗΛΙΚΙΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗ

AGE

OΔOΣ / APIΘMOΣ

STREET / Nο

ΠOΛH / T.K.

CITY / CODE

THΛEΦΩNO

TEL. NUMBER

HΛ. TAXYΔPOMEIO
Παρέλαβα το όχημα με τα παραπάνω στοιχεία το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους
όρους της εγγύησης που αναφέρονται στο παρόν έντυπο και τους αποδέχομαι. Επίσης έλαβα γνώση για τον τρόπο
λειτουργίας του οχήματος, τους ελέγχους που πρέπει να κάνω πριν από τη χρήση του οχήματος και παρέλαβα το παρόν
βιβλίο εγγύησης και το βιβλίο οδηγιών χρήσης του. Αποδέχομαι την τήρηση αρχείου των προσωπικών μου δεδομένων
για να ειδοποιηθώ σε περίπτωση επανορθωτικής εξόρμησης ανάκλησης από τον κατασκευαστή για το όχημα αυτό.

Για τη MOTO TREND

ONOMA

E-MAIL
ΥΠΟΓΡΑΦΗ AΓOPAΣTH

H εγγύηση αυτή ισχύει εφ’ όσον μετά την αγορά του οχήματος έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από το κατάστημα
πώλησης στο ηλεκτρονικό σύτημα εγγυήσεων ή έχει αποσταλεί το δελτίο αυτό εντός 10 ημερών στην αντιπροσωπεία, με
συστημένη επιστολή, συνοδευόμενο από αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.
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Παρέλαβα το όχημα με τα παραπάνω στοιχεία το οποίο είναι σε άριστη κατάσταση. Δηλώνω ότι έλαβα γνώση για τους
όρους της εγγύησης που αναφέρονται στο παρόν έντυπο και τους αποδέχομαι. Επίσης έλαβα γνώση για τον τρόπο
λειτουργίας του οχήματος, τους ελέγχους που πρέπει να κάνω πριν από τη χρήση του οχήματος και παρέλαβα το παρόν
βιβλίο εγγύησης και το βιβλίο οδηγιών χρήσης του. Αποδέχομαι την τήρηση αρχείου των προσωπικών μου δεδομένων
για να ειδοποιηθώ σε περίπτωση επανορθωτικής εξόρμησης ανάκλησης από τον κατασκευαστή για το όχημα αυτό.

Στέλεχος

ΗΛΙΚΙΑ

E-MAIL
ΥΠΟΓΡΑΦΗ AΓOPAΣTH

H εγγύηση αυτή ισχύει εφ’ όσον μετά την αγορά του οχήματος έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία του ιδιοκτήτη από το κατάστημα
πώλησης στο ηλεκτρονικό σύτημα εγγυήσεων ή έχει αποσταλεί το δελτίο αυτό εντός 10 ημερών στην αντιπροσωπεία, με
συστημένη επιστολή, συνοδευόμενο από αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας.
5

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ • PRE-DELIVERY INSPECTION (PDI)
Όλα τα προϊόντα της VOGE που βγαίνουν από
τη γραμμή παραγωγής έχουν υποστεί τελικό
έλεγχο. Για λόγους όμως συσκευασίας πριν από τη
φόρτωση από το εργοστάσιο, κάποια εξαρτήματα
και αξεσουάρ έχουν αποσυναρμολογηθεί. Επίσης
έχουν τοποθετηθεί αντιδιαβρωτικά υλικά σε
συγκεκριμένα σημεία του οχήματος για την
προστασία του από διάβρωση. Είναι απαραίτητο
λοιπόν ο πωλητής να επαναφέρει το όχημα σε πλήρη
κατάσταση λειτουργίας πριν από την παράδοσή του
στον αγοραστή.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ-ΤΡΟΧΩΝ κλπ.
ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΓΔΑΡΣΙΜΑΤΑ Ή ΦΘΟΡΕΣ
ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΑΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνουν έλεγχοι
από τον πωλητή πριν την παράδοση αναφέρονται
παράπλευρα.
Δεν καλύπτεται καμία ζημιά που τυχόν προκληθεί
από ελλιπή έλεγχο πριν την παράδοση.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ, ΚΙΝΗΤΗΡΑ,
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
(ΦΛΑΣ, ΦΩΤΑ, ΚΟΡΝΑ κλπ.), ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ.
ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Ελέγχθησαν όλα τα παραπάνω σημεία και εξηγήθηκε στον
αγοραστή ο τρόπος λειτουργίας του οχήματος.
ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ
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EΥΧΑΡΙΣΤΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΊΜΗΣΉ ΣΑΣ ΣΤΗΝ VOGE

Αυτή η εγγύηση
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του οχήματος και είναι απαραίτητο να παρουσιάζεται
στα προτεινόμενα από την VOGE συνεργεία, κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής
του.
Το βιβλίο αυτό είναι μοναδικό και δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση απώλειας, καθώς αποτελεί μαζί με
τα τιμολόγια εργασιών και ανταλλακτικών αποδεικτικό των εργασιών συντήρησης που έχουν γίνει στο
όχημα. Φροντίστε να διατηρείτε αυτό το βιβλίο σε καλή κατάσταση.
Απώλεια του δελτίου εγγύησης
και τους διανομείς της.

αυτόματα αναιρεί την κάλυψη της εγγύησης που παρέχεται από τη VOGE

Χρησιμοποιείτε πάντα
γνήσια ανταλλακτικά VOGE και εμπιστευθείτε τη συντήρηση του οχήματός σας
μόνο στα συνεργαζόμενα συνεργεία, ακόμα και μετά τη λήξη της εγγύησης.
Αν πουλήσετε το όχημά σας

παραδώστε το βιβλίο αυτό στον νέο ιδιοκτήτη.

“

Η οικογένεια VOGE σας θέλει πάντα
χαρούμενους και χωρίς κανένα πρόβλημα
στις καθημερινές σας μετακινήσεις.

”
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OPOI EΓΓYHΣHΣ

1
2
3
1

ANTIKEIMENO EΓΓYHΣHΣ
Για όλα τα καινούργια οχήματά της, η VOGE εγγυάται να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει οποιοδήποτε
ελαττωματικό μέρος δωρεάν, εφ’ όσον καλύπτεται από την εγγύηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η επισκευή θα γίνει χωρίς χρέωση για ανταλλακτικά και εργασία και
μόνο στα συνεργαζόμενα με τη VOGE συνεργεία.

2

ΠEPIOΔOΣ EΓΓYHΣHΣ
Η περίοδος της εγγύησης είναι 2 χρόνια (24 μήνες) από την ημερομηνία αγοράς του οχήματος. Για τα
οχήματα που χρησιμοποιούνται για ενοικίαση, η περίοδος της εγγύησης είναι 1 χρόνος (12 μήνες) ή 6.000
χιλιόμετρα και παύει να ισχύει όταν συμπληρωθεί ένα από τα δύο.

3

YΠOXPEΩΣEIΣ TOY AΓOPAΣTH
Ο αγοραστής οφείλει τόσο κατά την παραλαβή όσο και κατά την χρήση του οχήματος:
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Να ελέγχει το όχημα πριν την χρήση καθημερινά (βλέπε πίνακα καθημερινών ελέγχων)
Να μελετήσει τις οδηγίες χρήσης.
Να εκτελεί όλα τα προγραμματισμένα σέρβις, σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης που αναφέρεται
στο βιβλίο οδηγιών χρήσης του οχήματος, στα συνεργαζόμενα με την VOGE συνεργεία.
Να ελέγχει μετά από κάθε σέρβις να είναι συμπληρωμένο με όλες τις εργασίες που έχουν γίνει και
σφραγισμένο από το συνεργαζόμενο συνεργείο το αντίστοιχο κουπόνι στις τελευταίες σελίδες του
βιβλίου αυτού.
Να φέρει το όχημα στο πλησιέστερο συνεργαζόμενο συνεργείο το συντομότερο, αν προκύψει κάποιο
πρόβλημα στην περίοδο της εγγύησης, προσκομίζοντας το βιβλίο εγγύησης και συντήρησης. Σε
περίπτωση που προκληθεί μεγαλύτερη ζημιά στο όχημα λόγω αμέλειας προσκόμισής του για έλεγχο,
αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

4

EΞAIPEΣEIΣ AΠO THN EΓΓYHΣH
H εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις ή είδη:
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Κάθε ζημιά που προκαλείται από αμέλεια συντήρησης ή προληπτικών καθημερινών ελέγχων.
Κάθε ζημιά που προκαλείται από επισκευή, ρύθμιση ή εργασίες συντήρησης, με μεθόδους που δεν συνιστά η
VOGE ή που έγιναν σε μη προτεινόμενα από την VOGE συνεργεία.
Κάθε ζημιά που οφείλεται σε σκληρή χρήση, σε αγώνες ή όταν χρησιμοποιείται το όχημα σε τοποθεσίες που
δεν ενδείκνυνται για οδήγηση.
Κάθε ζημιά που οφείλεται σε υπέρβαση των ορίων αντοχής του οχήματος που προσδιορίζει η VOGE στις
οδηγίες χρήσης, όπως υπερφόρτωση ή ζημιά που οφείλεται σε κακή χρήση.
Κάθε ζημιά που προξενήθηκε από χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών, αξεσουάρ ή λιπαντικών και υγρών μη
εγκεκριμένων από την VOGE.
Κάθε ζημιά που προξενήθηκε από μετατροπές στο όχημα, που αποσκοπούν στη μεταβολή των τεχνικών
χαρακτηριστικών.
Κάθε ζημιά που προξενήθηκε από την πάροδο του χρόνου (φυσική φθορά των χρωμάτων και των επινικελωμένων
τμημάτων, θάμπωμα ανεμοθώρακα, κρυστάλλων φωτιστικών σωμάτων και οργάνων, σκουριές και άλλες φθορές).
Κάθε ζημιά που οφείλεται σε χειρισμό που δεν είναι σύμφωνος με τις οδηγίες χρήσεως.
Αισθητικά φαινόμενα που δεν επηρεάζουν τη λειτουργία του οχήματος όπως: θόρυβος μηχανής, κραδασμοί ή
διαρροή.
Αναλώσιμα ανταλλακτικά. Η VOGE δεν εγγυάται τη φυσιολογική φθορά για τα παρακάτω αναλώσιμα
ανταλλακτικά: Μπουζί, αλυσίδες κινήσεως, φίλτρα αέρα-λαδιού-καυσίμου, δίσκους συμπλέκτη, λάμπες, μπαταρίες,
ασφάλειες, λαστιχένια εξαρτήματα, ιμάντες, ελαστικά και σαμπρέλες, λιπαντικά, συρματόσχοινα, τακάκια, σιαγώνες
φρένων, αμορτισέρ, σιαγώνες και ράουλα φυγοκεντρικού κλπ.
Κάθε ζημιά που οφείλεται σε ακατάλληλη αποθήκευση ή μεταφορά.
Κάθε ζημιά που οφείλεται σε αναπόφευκτες φυσικές καταστροφές (φωτιά, σύγκρουση, κλοπή και συναφή
συμβάντα).
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Κάθε ζημιά που οφείλεται σε καπνό και καυσαέρια, χημικά προϊόντα, σε ακαθαρσίες πουλιών, σε
θαλασσινό νερό, σε υγρασία θαλάσσης σε αλάτι και άλλα συναφή προϊόντα που μπορούν να προκαλέσουν
διάβρωση.
Κάθε ζημιά σε μεταχειρισμένα οχήματα.
Κάθε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τυχόν λάθη ή παραλήψεις των συνεργαζόμενων με την VOGE
συνεργείων κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης ή επισκευών σε εγγύηση, καθώς τα συνεργεία
αυτά είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις νόμιμα αδειοδοτημένες.

H εγγύηση της VOGE δεν καλύπτει τις ακόλουθες απαιτήσεις ή έξοδα:
Κανένα κόστος περιοδικής συντήρησης κατά την περίοδο της εγγύησης.
Κανένα κόστος για την επιθεώρηση του οχήματος πριν από την παράδοση.
Κανένα κόστος για τη διόρθωση λανθασμένων ρυθμίσεων που έχουν γίνει από άλλους.
Eκτός της επισκευής του οχήματος δεν καλύπτεται κανένα επιπλέον κόστος, όπως:
Mεταφορά στο συνεργείο, συγκοινωνίες, ξενοδοχεία, φαγητά, χάσιμο χρόνου,
αποζημιώσεις απώλειας εργασίας, ενοικίαση αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας
και άλλα συναφή έξοδα.

5
5

ΛHΞH THΣ EΓΓYHΣHΣ
Η εγγύηση της VOGE παύει να ισχύει πριν από τη λήξη της αν:
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Δεν έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή εργασίες συντήρησης σε
συνεργαζόμενα συνεργεία.
Το όχημα μεταβιβασθεί (πωληθεί) σε αγοραστή εκτός της περιοχής του διανομέα της VOGE (ΕΛΛΑΔΑ).
Το όχημα μετακινηθεί για χρήση σε περιοχές εκτός της περιοχής του διανομέα της VOGE (ΕΛΛΑΔΑ).

6

AΠOΔOXH EΠIΣKEYHΣ EΓΓYHΣHΣ
Το παρόν δελτίο εγγύησης πρέπει να προσκομίζεται κάθε φορά που απαιτείται επισκευή σε εγγύηση ή
προγραμματισμένη συντήρηση του οχήματος. Τα ελαττωματικά ανταλλακτικά που αντικαθίστανται με
τη διαδικασία της εγγύησης ανήκουν στη VOGE.

7

KAΛYΨH EΓΓYHΣHΣ
Η εγγύηση καλύπτει κάθε καινούργιο όχημα κατασκευής VOGE που έχει εισαχθεί από τον διανομέα της
VOGE στην Ελλάδα ΜΟΤΟ ΤREND SA.
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Εκτός από την περιοδική συντήρηση του οχήματός σας, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε κάποιους
προληπτικούς ελέγχους πριν από κάθε του χρήση. Οι έλεγχοι αυτοί έχουν σκοπό να προλαμβάνουν ζημίες
στο όχημά σας, ή πιθανό ατύχημα.

6
7
8

ΣΤΑΘΜΗ ΛΑΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
(Ελέγχετε τουλάχιστον κάθε 500km και συμπληρώνετε λιπαντικό εάν χρειάζεται, σύμφωνα με τις
οδηγίες χρήσης. Βλάβη στον κινητήρα που προκαλείται από έλλειψη λιπαντικού, δεν καλύπτεται από
την εγγύηση. Κατανάλωση λιπαντικού μέχρι 200ml/1000km είναι προβλεπόμενη.)
ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ
ΣΤΑΘΜΗ ΥΓΡΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΣΤΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΑΤΑΡΙΑ MF ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)
ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΩΤΑ, ΦΛΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΝΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ ΑΕΡΑ

ΣHMEIΩΣH:

Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα του ιδιοκτήτη.
13

ΣYΣTAΣEIΣ ΠPOΣ TON IΔIOKTHTH
Σας συνιστούμε να συντηρείτε το όχημά σας σύμφωνα με τον πίνακα περιοδικών ελέγχων
του βιβλίου οδηγιών χρήσής του για να είστε σίγουροι ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι μετά από κάθε σέρβις το παρόν βιβλίο έχει συμπληρωθεί και σφραγιστεί
από το συνεργαζόμενο από την VOGE συνεργείο.
Να διατηρείτε το όχημά σας καθαρό ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ζημιών και η εύκολη
συντήρησή του από το συνεργείο.
Να θυμάστε ότι το δελτίο εγγύησης σωστά συμπληρωμένο από τα συνεργαζόμενα συνεργεία
είναι η καλύτερη εγγύηση της αξίας της μοτοσυκλέτας σας.

H VOGE ΣAΣ ΣYNIΣTA:
ΦOPATE ΠANTA TO KPANOΣ OTAN OΔHΓEITE
ΣAΣ ΠAPEXEI AΣΦAΛEIA
ΠINAKAΣ EΓKEKPIMENΩN ΛIΠANTIKΩN
Η VOGE ΣΥΝΙΣΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔAΣ
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3ο ΣEPBIΣ
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ΧΙΛΙΌΜΕΤΡΑ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σφραγίδα συνεργείου VOGE

Σφραγίδα συνεργείου VOGE

Σφραγίδα συνεργείου VOGE
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4ο ΣEPBIΣ
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Σφραγίδα συνεργείου VOGE
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ΑΘΗΝΑ:
Βρυούλων 56, Ν. Φιλαδέλφεια
210 258 5991
e-mail: info@voge.gr
www.voge.gr

