
         

Algemene Voorwaarden 

 
Gefeliciteerd met de aankoop van uw Turbho scooter! Wij willen u alvast veel plezier wensen en u direct op de 
hoogte stellen van de garantieprocedure omtrent scooters die tenaamgesteld zijn vanaf 1 november 2015.  
 
Garantieafhandeling: 
U ontvangt bij aankoop van uw Turbho scooter 1 jaar fabrieksgarantie tot een maximum van 6000km waarbij 
de garantie alleen gegeven zal worden op de onderdelen. Een voorwaarde voor deze garantie is dat u uw 
onderhoud laat plaatsvinden bij een erkende Turbho dealer. De onderdelen zullen onder de garantie worden 
geleverd, maar het arbeidsloon is voor uw eigen rekening. Eventuele afspraken met uw dealer kunnen hier 
vanaf wijken. Zet deze in dit geval altijd goed op papier! 
 
Garantie: 
Naast de fabrieksgarantie van 1 jaar heeft u vanaf 1 november 2015 ook garantie op het motorblok waarbij de 
motorgarantie 3 jaar is met een maximum van 12000km. De garantie is alleen geldig voor de eerste eigenaar 
met als voorwaarde dat alle onderhoudsbeurten bij een Turbho dealer waar u de scooter heeft gekocht zijn 
uitgevoerd en geregistreerd. De motorgarantie geldt op de volgende onderdelen:  
 
Wel garantie onderdelen:  

 Carburateur 

 Cilinder en zuigers 

 Cilinderkop  

 Krukas  

 Lagers van overbrengingshuis 

 Inlaatspruitstuk 

 Oliepomp 

 Nokkenas 

 Startmotor 
 

Geen garantie onderdelen: 

 V-Snaar 

 Variateur 

 Bendix 

 Achter koppeling  
 
 
 
 
 

Onderhoudsbeurten: 
Uw Turbho scooter dient elk jaar of met een maximum van onderstaand aantal kilometers een 
onderhoudsbeurt te krijgen:  

0 km 
afleverbeurt 

1e Beurt 
300-500 km 

2e Beurt 
1500 km 

3e Beurt 
3000 km 

4e Beurt 
4500 km 

5e beurt 
6000 km 

6e Beurt 
7500 km 

* Iedere volgende beurt na 1500 km 
 
De onderhoudsbeurten dienen plaats te vinden bij een erkende Turbho dealer. Garantie is alleen van 
toepassing op fabrieksfouten en op de niet slijtage gevoelige onderdelen.  
 
Uitgesloten van garantie zijn: 

 Accu’s 

 Opgevoerde scooters 

 Scooters waar zelf aan is gesleuteld 

 Roestvorming 

 Verkleuring 

 Chromen delen
 
Vervallen garantie: 
De garantie komt te vervallen wanneer onderhoudsbeurten niet uitgevoerd zijn of wanneer er sprake is van 
verwijtbare schade, zoals: 

 Het rijden met verkeerde brandstof of olie 

 Het rijden zonder olie  

 Het rijden met te weinig olie 

 Overige verwijtbare schade 
 
Bovenstaande is onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.  


