
 

GARANTIE ONDERDELEN & 

ACCESSOIRES 

 

OVER ONZE TWEE JAAR GARANTIE OP ORIGINELE MOTORONDERDELEN EN ACCESSOIRES 

Om garantieservice te verkrijgen, moet u de betreffende component(en) samen met het aankoopbewijs, op uw kosten, binnen de beperkte 

garantieperiode terugsturen naar een erkende Harley-Davidson-dealer. 

Harley-Davidson garandeert dat straatlegale originele motoronderdelen ("onderdelen") en straatlegale originele motoraccessoires ("accessoires") die op 

of na 1 januari 2012 zijn gekocht via de Harley-Davidson® Online Store of een erkende dealer, vrij zijn van fabrieksfouten, bij normaal gebruik en 

onderhoud, gedurende een periode van twee jaar vanaf de datum van verkoop en levering (niet de datum van installatie).  Omdat deze beperkte 

garantie alleen onderdelen en accessoires dekt, wordt arbeid niet gedekt.  Deze beperkte garantie op onderdelen dekt geen defecten of schade als 

gevolg van misbruik, verkeerd gebruik of onjuiste installatie.  Deze onderdelengarantie is van toepassing op onderdelen en accessoires die u of een 

aftermarket-winkel heeft geïnstalleerd, maar alleen voor fabricagefouten - niet voor omstandigheden die zijn veroorzaakt door onjuiste installatie.   

Deze beperkte garantie op onderdelen en accessoires staat los van en verschilt van de beperkte fabrieksgarantie die van toepassing is op uw 

standaardmotorfiets.  Deze beperkte garantie op onderdelen en accessoires vormt geen uitbreiding of wijziging van de fabrieksgarantie die van 

toepassing is op uw motorfiets.  Beperkte garantie voor op de openbare weg toegestane Genuine motoronderdelen en op de openbare weg toegestane 

Genuine motoraccessoires 

Deze garantie op onderdelen en accessoires dekt geen defecten, schade of voortijdige slijtage aan uw motorfiets die zijn veroorzaakt door de installatie 

of het gebruik van onderdelen en accessoires, zelfs niet als deze zijn geïnstalleerd door een erkende dealer.  Voorbeelden omvatten, maar zijn niet 

beperkt tot, prestatieverhogende componenten of software van de aandrijflijn, uitlaatsystemen, niet-goedgekeurde banden, verlagingssets, stuur, add-

ons aangesloten op het elektrische fabriekssysteem, enz. 

Het feit dat onderdelen of accessoires zijn gelabeld of gemerkt met Harley-Davidson, of worden verkocht of geïnstalleerd door een geautoriseerde 

dealer, maakt ze niet noodzakelijk geschikt of gegarandeerd voor het merk en model van uw motorfiets.  Het gebruik van onderdelen en accessoires 

die niet voor uw motorfiets zijn ontworpen en getest, kan negatieve gevolgen hebben voor de prestaties van uw motorfiets en kan leiden tot 

omstandigheden die niet onder de beperkte fabrieksgarantie vallen. 

De remedie voor schending van deze beperkte garantie op onderdelen en accessoires is uitdrukkelijk beperkt tot de reparatie of vervanging van een 

onderdeel dat defect blijkt te zijn en verlengt of creëert geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, kosten of uitgaven, inclusief tijdverlies, ongemak of 

verlies van gebruik van de motorfiets.  Elke impliciete garantie, inclusief garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, is 

uitdrukkelijk beperkt tot de duur van deze beperkte garantie van één jaar op onderdelen en accessoires, of tot de kortste duur die is toegestaan door de 

wetten in uw land.  

Uitgesloten onderdelen: 

Alle originele motoronderdelen en accessoires komen in aanmerking voor de tweejarige vrij verkrijgbare garantie, met de volgende uitzonderingen: 

• Banden 

• Chemicaliën 

• Premium bagage (twee jaar) 

• Audio en Navigatie (zie Radio / Elektronische Garantiematrix op h-dnet.com) 

• Niet-straatlegale componenten (inclusief Screamin' Eagle Pro) 



• Alles met producent-/fabrieksgarantie 

• Andere wegwerp- en verbruiksartikelen 


