ํ หร ับการร ับประก ันคุณภาพ
ข้อกําหนดสา
ิ ธิได ้รับการซ่อมหรือการเปลีย
G ส่วนจากทาง Piaggio & C.S.p.a โดยเมือ
ตามข ้อกําหนดในด ้านสิทธิของผู ้บริโภค ผู ้ใช ้รถมีสท
E นชิน
E มีการพิสจ
ู น์
G ส่วนให ้ฟรี
ได ้ว่าข ้อผิดพลาดทีเE กิดขึน
G มีสาเหตุมาจากข ้อบกพร่องในการผลิตหรือการประกอบ โดยทาง Piaggio & C.S.p.a จะทําการเปลีย
E นชิน
ืG รถ หรือตามระยะทางไม่เกิน 20,000 กม. (แล ้วแต่ระยะใด ระยะหนึงE ถึงก่อน)
โดยไม่เสียค่าใช ้จ่ายเป็ นระยะเวลา 24 เดือน นับตังG แต่วน
ั ทีซ
E อ
ยกเว ้นรถรุน
่ PX125 และ 946 ทีไE ม่จํากัดระยะทางการวิงE
โดยสามารถเข ้ารับการตรวจเช็คได ้ทีศ
E น
ู ย์บริการมาตรฐานของตัวแทนจําหน่ายทีไE ด ้รับการแต่งตังG อย่างเป็ นทางการ
จากทางบริษัท เวสปิ อาริโอ (ประเทศไทย) จํากัด
โดยค่าใช ้จ่ายในการรับประกันคุณภาพดังกล่าวจะครอบคลุมดังนีG :
G ส่วนทีช
E าํ รุดบกพร่อง
- ค่าซ่อมแซมหรือค่าเปลีย
E นชิน
G ส่วน
- ค่าแรงในการซ่อมหรือการเปลีย
E นชิน
G ส่วนอะไหล่เพือ
E ดําเนินการซ่อมแซมภายใต ้เงือ
- ค่าใช ้จ่ายในการจัดหาชิน
E นไขการรับประกัน

โดยการดําเนินการด ังกล่าวต้องอยูภ
่ ายใต้เงือ
B นไขการร ับประก ันและการบํารุงร ักษา ด ังนีG
•
•
•
•
•

จะต ้องดําเนินการทีต
E วั แทนจําหน่ายทีไE ด ้รับการแต่งตังG อย่างเป็ นทางการ
ลูกค ้ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามคําแนะนํ าในการใช ้รถ , การบํารุงรักษาตามระยะทาง และตามคูม
่ อ
ื การรับประกันคุณภาพทีต
E ด
ิ ไปกับรถทุกคัน
รถของท่านจะต ้องผ่านการตรวจสอบรถก่อนการขาย PDI จากตัวแทนจําหน่ายทีถ
E ก
ู ต ้อง พร ้อมลงตราประทับในคูม
่ อ
ื การรับประกัน
คุณภาพไว ้เป็ นหลักฐาน
รถทีผ
E า่ นระยะเวลาการตรวจเช็คตามระยะทาง จะต ้องมีการบันทึกประวัตก
ิ ารเข ้าเช็ค พร ้อมตราประทับของร ้านตัวแทนจําหน่ายทีE
ได ้รับการแต่งตังG อย่างถูกต ้อง
การดําเนินการซ่อม-บํารุงตามระยาทาง จะต ้องดําเนินการโดยช่างบริการของตัวแทนจําหน่ายฯทีผ
E า่ นการอบรมจากทางเวสปิ อาริโอ
มาแล ้วเท่านัน
G

ข้อจําก ัดในการร ับประก ัน
•
•

การรับประกันครอบคลุมเฉพาะค่าใช ้จ่ายในการซ่อมตามทีก
E ล่าวไว ้ข ้างต ้น
การรับประกันจะไม่ครอบคลุมสิงE ต่างๆ ดังต่อไปนีG
ิG เปลือง อาทิเช่น ยางล ้อ , ชิน
G ส่วนยางทังG หมด , ผ ้าเบรก , ไส ้กรองอากาศ ,
เครือ
E งมือทีม
E าพร ้อมกับรถ , สารหล่อลืน
E , วัสดุสน
E ง , หัวเทียน , สายไมล์ , สายเบรก , สายคันเร่ง , นํG ามันหล่อลืน
ไส ้กรองนํG ามันเครือ
E , นํG ามันโช๊ค , นํG ามันเบรก , แบตเตอรีE , ซีล
E ง , เป็ นต ้น
, ประเก็น , หลอดไฟ , สายพาน , คลัทช์ , เม็ดแรงเหวีย
ั หรือสถานการณ์ทค
ุ วิสย
ความเสียหายทีเE กิดจากเหตุสด
ีE าดไม่ถงึ (สารเคมี , แสงแดด , ฝน เป็ นต ้น) หรือปั ญหาจากการใช ้งาน
ุ กรณ์มาตรฐานของเวสป้ า
อุปกรณ์ตกแต่ง ทีไE ม่ใช่อป
ความเสียหายทีเE กิดจากสาเหตุเหล่านีG
E ด
ิ พลาด
§
ความเสียหายทีเE กิดจากการซ่อมบํารุงทีผ
G เพลิง , นํG ามันหล่อลืน
E ทีไE ม่ต ้องตามคําแนะนํ าของบริษัทฯ
§
การใช ้นํG ามันเชือ
§
ปั ญหาทีเE กิดจากความร ้อนสูง โดยมีสาเหตุมาจากปริมาณสารหล่อลืน
E ทีไE ม่เพียงพอ
ิ อืน
E ๆ
G ง หรือทรัพย์สน
E ง่ ผลต่อตัวบุคคล , สัตว์เลีย
ความเสียหายทีส
ั เิ หตุ เนือ
E งจากปั ญหาทีเE กิดขึน
G กับตัวรถ
ความเสียหายทีเE กิดจากอุบต
G จากความประมาท , การใช ้งานทีไE ม่ถก
ความเสียหายทีเE กิดขึน
ู ต ้อง , หรือการขาดประสบการณ์

ิG สุดการร ับประก ันโดยอ ัตโนม ัติ :
G อ
การกระทําด ังต่อไปนีถ
ื เป็นการสน
•
•
•
•

G สุดการรับประกัน
E การแข่งขันใด ๆก็ตาม จะถือว่าสิน
ยานพาหนะถูกนํ ามาใช ้เพือ
เมือ
E ส่วนประกอบของรถ ส่วนใด ส่วนหนึงE มีการแก ้ไขหรือดัดแปลง ไปจากสภาพเดิม
หากตรวจพบว่าหมายเลขตัวถังหรือหมายเลขเครือ
E งยนต์ มีการแก ้ไขหรือดัดแปลงใดๆ
G สุดระยะประกัน
หากมีการผิดเงือ
E นไข ข ้อใด ข ้อหนึงE ถือเป็ นการสิน

้ า่ ยของลูกค้า
การบริการอืน
B ๆทงหมดที
ัG
น
B อกเหนือการร ับประก ันจะเป็นค่าใชจ
•

ิG เปลือง (ขึน
G ) อาทิเช่น นํG ามันเครือ
G ในช่วงเวลานัน
E ง,
ลูกค ้าจะเป็ นผู ้ออกค่าใช ้จ่ายสําหรับวัสดุสน
G อยูก
่ บ
ั การสึกหรอทีเE กิดขึน
นํG ามันเฟื องท ้าย เป็ นต ้น

ในนามของพิอาจิโอ กรุป
๊
•

ร ้านตัวแทนจําหน่ายของพิอาจิโอ-เวสป้ าและเครือข่ายทางการขายของร ้านตัวแทนจําหน่าย จะไม่ได ้รับอนุญาตให ้มีการแก ้ไข
หรือขยายข ้อกําหนด-เงือ
E นไขของการรับประกันใดๆ ของผลิตภัณฑ์ในเครือพิอาจิโอ กรุป
๊
• พิอาจิโอ กรุป
๊ จะไม่ยอมรับสิงE ใดทีเE กิดขึน
G ก่อนหน ้านีG หากมีการแก ้ไขเงือ
E นไขของการรับประกัน การประกาศหรือคําสัญญาใดๆ
ทีแ
E สดงโดยบุคคลทีส
E าม ทังG ทีก
E ล่าวไว ้ด ้วยวาจาหรือเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร รวมทังG ข ้อกําหนดหรือเงือ
E นไขอืน
E ๆ ทีไE ม่ได ้ระบุไว ้อย่างชัดเจนใน
เอกสารฉบับนีจ
G ะไม่รับการคุ ้มครอง

Warranty
It being understood the rights the consumer is entitled to, compared with the seller’s according to current regulations, if the vehicle is defective,
Piaggio & C.S.p.a shall repair or replace the faulty part or the part unfit for use due to a manufacturing fault with original Piaggio & C.S.p.a
spare parts, free of charge, for a period of 24 months or 20,000 km. starting from the date of sale (no mileage restriction PX125 & 946 only)
Costs incurred in determining and analyzing the causes of problems shall be absorbed by the Dealers or the Workshops authorized by dealers
to provide Piaggio Services. Costs include:
- repair or replacement of a defective part
- labor claim
- spare parts supply to carry out repairs covered by the warranty.
Operations under warranty as well as Maintenance Servicing shall be carried out at any Dealer or Workshop authorized by dealers to provide
Services. For the warranty to be valid the vehicle must be used in compliance with the instructions contained in the Use and Maintenance
Booklet. Conditions of sale and use the first service of your vehicle is the pre-delivery inspection.
The Dealer/Authorized Workshop where you purchased your vehicle hereby confirms that the operations and checks foreseen in the Piaggio
Service Station Manual have been adequately fulfilled and that the vehicle is in proper running conditions. This is the first record to be kept
for safeguarding the validity of the warranty.
The seal by the Dealer or the Authorized Workshop indicated on “Vehicle Pre-delivery Certificate” is proof of this service.

Warranty conditions
The customer is entitled to make use of the aforementioned service provided that:
• The vehicle has been serviced correctly at the intervals indicated by the maintenance schedule in the Use and Maintenance Manual from the
date of purchase of the vehicle;
• The customer provides proof that the required services have been performed on the vehicle by presenting the appropriately stamped warranty
booklet, or this may be demonstrated by the service records in the electronic PIAGGIO GROUP warranty management system, duly compiled
by the operators of the Authorized Service Network;
• the customer has had all maintenance and/or repair work on the vehicle performed solely by the specialized personnel of the Authorized
Piaggio Service Network, which has the superior technical expertise and specific professional skills necessary.

Warranty limitations
• The Warranty only covers the costs for repairs performed by the Authorized PIAGGIO GROUP Service Network to rectify faults occurring
during the validity of the warranty and caused by manufacturing defects or faulty assembly of vehicle parts.
• The Warranty does not cover the following:
a) tools included with the vehicle, lubricants, consumables, components subject to wear or deterioration such as but not limited to, brake
pads, clutch discs, seals and gaskets, tires, battery, bulbs, saddle, tubes and other rubber parts, service kits, control cables;
b) Damage due to force majeure, unforeseeable circumstances and/or due to exposure to the elements (hail, sun, rain, etc.) or to using nonoriginal accessories;
c) Damage caused by:
(i) non-conformant repair and/or servicing work;
(ii) The use of fuel and/or lubricants other than the products indicated in the use and maintenance manual;
(iii) overheating caused by insufficient engine lubricant levels;
d) Damage and injury to persons, animals and property;
e) Damage caused by accidents or collisions due to failure or malfunction;
f) Damage caused by improper use, negligence or inexperience.

• The warranty is rendered null and void in the following cases:
a) If the vehicle is used for any competitive use, public demonstration, show or test; or used on the track, if the service rules indicated
specifically by the manufacturer are not observed.
b) If the vehicle or any of its parts are subject to modification or tampering;
c) If the frame and/or engine identification numbers are altered or deleted;
d) In the event of failure to comply with any of the warranty terms indicated in the relative paragraph.

Scheduled maintenance
To ensure that the maintenance schedule is performed correctly, please refer to the Use and Maintenance Manual provided with the vehicle,
in which all the requisites and conditions for said maintenance are described.
To maintain the validity of this warranty, services must be performed punctually at the correct intervals.
All repairs and services must be performed solely by dealerships or by service centers authorized by a dealership to provide maintenance and
repair services.

All services are at the expense of the customer.
The labor times for services are established by Piaggio & C. S.p.A., and are viewable at the dealer or authorized Piaggio service center. In
addition to labor, the customer will also be charged for the consumables and materials subject to wear used or replaced during the service.
Once the work has been completed, the dealer or authorized service center must stamp and sign the relative service coupon in this booklet.

Please keep this booklet, as you will be asked to present it whenever the vehicle is serviced or repaired. The customer must keep all receipts
or invoice for services together with this booklet as proof that the vehicle has been serviced as indicated.

Final clauses
• The Piaggio dealer and sales network is not authorized to modify or extend the terms and conditions of the Piaggio product warranty.
• Piaggio will not legally recognize any prior warranties, declarations or promises expressed by
third parties either verbally or in writing. No warranty coverage, terms or conditions other than those expressly indicated in this document are
applicable.

