*

* Verifique os termos e condições da Campanha Serviço Inverno

Termos e condições - Campanha de Serviço de Inverno Yamaha
1. Campanha de Serviço de Inverno – Consiste na prestação de um serviço de
manutenção oficial Yamaha, praticado por um concessionário oficial Yamaha
aderente à campanha, onde o cliente beneficiará de um desconto de 25% em peças
de manutenção genuínas, incluído óleo motor Yamalube, quer seja para a sua
scooter ou motociclo.
2. Campanha válida de 10 de Dezembro 2016 até 28 Fevereiro de 2017.
3. Serviço e Manutenção - válido para todos os Motociclos e Scooters Yamaha,
exceto determinados modelos (YZ e WR series, ATV e SxS e 50cc).

4. O cliente deverá agendar junto do seu concessionário oficial Yamaha o seu
serviço de manutenção.
5. Esta campanha apenas é válida para peças consumíveis genuínas Yamaha e
produtos Yamalube.
6. Este Serviço e Manutenção oficial Yamaha contempla os serviços explícitos na
campanha sendo que a mão-de-obra não está incluída.
7. O concessionário oficial Yamaha não é responsável por qualquer avaria que seja
verificada no decorrer do serviço de manutenção.
8. Ao efetuar o serviço de manutenção o concessionário reserva-se ao direito de
aconselhar ou recomendar algum serviço extra ou suplementar para a sua moto ou
scooter Yamaha.
9. As recomendações têm carácter informativo, não sendo obrigatórias, pelo que o
proprietário será sempre o único responsável pelo seu motociclo ou scooter em
qualquer situação.
10. O proprietário poderá optar por não fazer qualquer reparação e o concessionário
pode recomendar que seja feita determinada intervenção ou reparação imediata, por
motivos de segurança.
11. O Check list será gratuito desde que o cliente faça qualquer tipo de serviço num
concessionário oficial aderente.

Pontos de verificação do check list:
 Pneus e jantes – Controle da pressão, desgaste, verificação de danos nas
jantes e da correta tensão dos raios, se aplicável.
 Travões – Funcionamento, verificação dos níveis de óleo e controle dos
desgaste dos mesmos.
 Motor e transmissão -Verificação dos níveis de óleos e refrigerante, fugas de
líquidos, folga da corrente/correia e seu estado.
 Embraiagem e direção -Verificação da folga da embraiagem e da folga da
direção.

 Iluminação -Verificação do estado e do alinhamento dos faróis e demais
sinalizadores.
 Suspensão - Controle do estado geral da suspensão e verificação de fugas.
 Verificação de erros - no sistema de auto diagnóstico (se aplicável).
 Sistema elétrico -Voltagem e estado da bateria.
 Sistema de combustível -Verificação do bom estado das tubagens, controle de
fugas e funcionamento da bomba.

Peças de manutenção genuínas abrangidas pela
Campanha de Serviço de Inverno
Filtro de óleo
Filtro de Ar
Pastilha de Travão
Kit de Embraiagem
Kit de Transmissão
Cabos de travão
Lâmpada

Bateria
Vela de Ignição
Calços de Travão
Roletes de Embraiagem
Correia de transmissão
Cabos de Embraiagem / Acelerador
Produtos Yamalube

Graças aos esforços dos nossos engenheiros japoneses, o nome Yamaha Motor
é sinónimo de produtos de elevada qualidade em todo o mundo. Para si,
significa que será capaz de desfrutar da sua Yamaha por muitos anos e longos
quilómetros. No entanto, a boa manutenção e um serviço regular são
fundamentais para manter a sua Yamaha em perfeito estado e com isso a sua
segurança e confiança. A sua segurança para a Yamaha é prioridade.
Proporcione o melhor cuidado para sua Yamaha!
Os concessionários oficiais Yamaha são os indicados para realizar o serviço da
sua Yamaha, uma vez que, recebem formação específica sobre os nossos
produtos e possuem as ferramentas especiais e os meios necessários. Além
disso, os concessionários oficiais Yamaha têm a melhor experiência adquirida ao
longo dos anos com os produtos Yamaha.
Quando a sua Yamaha vai à oficina fazer a manutenção, comprove a qualidade
das peças genuínas e produtos Yamalube, pois só estes são 100% testados e
aprovados pelos mesmos engenheiros que desenvolveram as motos e scooters.
Use sempre produtos Genuínos Yamaha, porque só estes podem garantir a
qualidade, performance, segurança e especificações originais da sua Yamaha.

