
INFORMASJON OM PRODUKTGARANTI 

ORIENT IMPORT AS BEGRENSEDE GARANTI FOR Sporto Street Cruiser 50 cc. scooter 

1. DEN BEGRENSEDE GARANTIENS OMFANG 

ORIENT IMPORT AS garanterer at Sporto scootere som er solgt av godkjente distributører/-forhandlere i og i løpet av garantiperioden kun brukt 
i Norge, ikke skal ha defekter i materiale eller utførelse for perioden og under forholdene som er beskrevet nedenfor.  

2. GARANTIENS DEKNINGSPERIODE 

Denne begrensede garantien gjelder fra kjøpsdato for første detaljforbruker eller fra den dato produktet ble tatt i bruk for første gang, alt etter 
hvilken dato som kommer først, for en periode på: 

50 ETTERFØLGENDE MÅNEDER for privat bruk, eller 10.000 km. 

Hvis du må reparere eller bytte ut deler eller ha produktet til service under denne garantien, vil det ikke forlenge varigheten på denne begrensede 
garantien utover den originale utløpsdatoen. 

3. BETINGELSER FOR GARANTIDEKNING 

Denne garantidekningen gjelder kun for Sporto scootere som er kjøpt nye og ubrukte fra en ORIENT IMPORT AS distributør/-forhandler som er 
autorisert til å distribuere Sporto scootere, og da kun etter at ORIENT IMPORT AS spesifikke kontrollprosess før levering er utført og 
dokumentert av kjøper og distributør/forhandler. Garantidekningen er ikke gyldig før produktet er registrert på riktig måte av 
distributør/forhandler. Slike begrensninger er nødvendige for at ORIENT IMPORT AS skal kunne beskytte sine produkters sikkerhet, sine 
forbrukere og offentligheten generelt. 

Som det står skrevet i brukerhåndboken, må nødvendig rutinevedlikehold utføres for at garantidekningen skal opprettholdes, ORIENT IMPORT 
AS kan kreve bevis for utført vedlikehold før de godkjenner garantidekning. 

4. HVA DU MÅ GJØRE FOR Å FÅ GARANTIDEKNING 

Den registrerte eier må informere godkjent distributør/forhandler omgående etter at det har oppstått en defekt. Eieren må ta med seg produktet, 
inkludert defekte deler, til distributøren/forhandleren umiddelbart etter at defekten oppstår. Eieren må komme innen garantiperioden, og må gi 
distributøren/forhandleren mulighet til å reparere skaden. Eieren må betale for transport av produktet til og fra distributør/forhandler når det skal 
inn til service. 

Hvis eieren ikke har registrert produktet tidligere, kan eieren bli bedt om å vise distributøren/forhandleren et kjøpbevis når det gjelder 
reparasjoner som går på garantien. Eieren må signere reparasjons-/arbeidsordren før arbeidet tar til for at reparasjonen skal gå på garantien. 

Alle deler som byttes ut på garantien tilfaller ORIENT IMPORT AS 

► PRODUKTINFORMASJON 

5. HVA KAN ORIENT IMPORT AS GJØRE FOR DEG 

ORIENT IMPORT AS forpliktelse under denne garantien er begrenset til, etter deres vurdering, å reparere eller bytte ut deler av produktet som 
viser seg å være defekte i materiale eller utførelse ut ifra ORIENT IMPORT AS skjønn. Slike reparasjoner eller utbyttinger av deler gjøres gratis 
hos alle autoriserte distributører/forhandlere. ORIENT IMPORT AS ansvar er begrenset til å utføre nødvendige reparasjoner eller utbyttinger av 
deler. Eieren kan ikke kreve at produktet skal tilbakekalles eller at kjøpet skal avlyses hvis han/hun mener at garantien ikke blir overholdt. 

Hvis det er behov for service som går på garantien utenfor det landet hvor produktet ble kjøpt, må eieren betale for tilleggsutgifter ifølge lokal 
forhold og forskrifter. Disse utgiftene kan blant annet være frakt, forsikring, skatter, lisensavgifter, importtoll og alle andre økonomiske utgifter, 
inkludert de som regjeringer, stater, territorier og deres respektive organer pålegger. 

ORIENT IMPORT AS forbeholder seg retten til å forbedre, omforme og endre produkter fra tid til annen uten å påta seg ansvar for å oppdatere 
produkter som ble produsert tidligere. 

6. UNNTAK - Følgende punkter går ikke under noen omstendigheter på garantien: 
• Utskiftning av deler på grunn av normal slitasje. 

• Deler og service ved rutinemessig vedlikehold inkludert men ikke begrenset til: vedlikeholdskrav, oljeskift, smøring, justeringer og 
skifting av slitedeler som wirer bremseklosser og belegg, filtre og tennplugger. 



• Skader forårsaket av feil eller mangel ved egen klargjøring, vedlikehold, vinterisolering og/eller lagring eller at brukerhåndbokens 
prosedyrer og anbefalinger ikke er fulgt opp. 

• Skade som er et resultat av at deler er fjernet, feilaktig reparasjon, service, vedlikehold eller endring/trimming, eller bruk av deler eller 
ekstrautstyr som ikke er produsert eller godkjent av ORIENT IMPORT AS som etter rimelig skjønn enten er inkompatible med 
produktet eller som påvirker produktets drift, yteevne eller varighet på en negativ måte, eller som er et resultat av at reparasjoner er 
utført av en distributør/forhandler som ikke er godkjent. 

• Skade som er forårsaket av vanstell, misbruk, unormal bruk, forsømmelse, rusing, feil bruk eller at produktet har blitt brukt i 
uoverensstemmelse med anbefalt drift i brukerhåndboken 

• Skade som er et resultat av ulykke, brann, tyveri, vandalisme eller naturkatastrofe. 
• Bruk av drivstoff, oljer eller smøremidler som ikke er beregnet på produktet (se brukerhåndboken). 

• Skade som har oppstått på grunn av rust eller korrosjon. 

• Skade som er forårsaket av at kjølesystemet er tettet av et fremmedlegeme. 

• Skade som skyldes sand eller fremmedlegeme. 
• Kosmetiske endringer eller malingsendringer på grunn av utsettelse for vind og vær. 

Denne garantien blir ugyldig i sin helhet og annullert og ugyldig hvis: 

• Produktet har blitt endret eller modifisert på en slik måte at det påvirker driften, yteevnen eller varigheten på en negativ måte eller slik 
at tilsiktet bruk er endret, eller 

• Produktet er eller har vært brukt til kappkjøring eller annen konkurransepreget aktivitet, på et hvilket som helst tidspunkt, inkludert av 
en tidligere eier. 

 

7. ANSVARSBEGRENSNINGER 

FOR ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT OG UTEN Å VÆRE BERGRENSET TIL ALLE 
GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR SÆRSKILTE FORMAL, ER VARIGHETEN BEGRENSET TIL 
VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE BEGRENSEDE GARANTIEN. 

ALLE TILFELDIGE, KONSEKVENTE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER ANDRE SKADER AV ALLE SLAG DEKKES IKKE UNDER 
DENNE GARANTIEN INKLUDERT, MEN IKKE BERGRENSET TIL: bensinutgifter, utgifter til å transportere produktet til og fra 
distributør/forhandler, mekanikers reisetid, lagrings-, telefon-, mobiltelefon-, eller telegramutgifter, leie av samme eller lignende produkt eller 
scooter mens din scooter er inne til service eller unyttbar, taxi, reise, losji, tap av eller skade på personlig eiendom, bryderi, forsikringskostnader, 
tilbakebetaling av lån, tidstap, tapt inntekt, omsetning eller overskudd eller tapt glede eller bruk av produktet. 

Ingen distributør/forhandler eller annen person har fullmakt til å gi noen bekreftelse, representasjon eller garanti når det gjelder produktet utenom 
det som står i denne begrensede garantien. Hvis det skjer, kan det ikke håndheves mot ORIENT IMPORT AS. ORIENT IMPORT AS 
forbeholder seg retten til å endre denne garantien på et hvilket som helst tidspunkt, under den forståelse at slike endringer ikke vil forandre 
garantivilkårene som gjelder for produktet som ble solgt med denne garantien. 

 

OVERFØRE GARANTIEN 

Dersom produktet skifter eier under garantiens dekningsperiode, skal denne garantien overføres til den nye eieren og være gyldig for den 
resterende dekningsperioden, forutsatt at den forrig eller den nye eieren raskt tar kontakt med ORIENT IMPORT AS eller distributør/forhandler, 
og oppgir navn og adresse på den nye eieren. 

8. BRUKERHJELP 

• Hvis det skulle oppstå strid eller krangel i forbindelse med ORIENT IMPORT AS begrensede garanti, anbefaler ORIENT IMPORT 
AS at du forsøker å løse problemet på distributør-/forhandlerstadiet ved å diskutere saken med den som er serviceansvarlige hos 
distributøren/forhandleren eller eieren først. 

• Dersom det er behov for ytterligere hjelp, kan du kontakte Orient Import AS, sporto@orientimport.no, servicetelefon 40001836 

Revisjon av begrenset garanti, januar 2010 

 


