
 

 
 

 
 

 

Garantie- en onderhoudsboekje 



 

 

KYMCO 
 

 Gefeliciteerd met de aankoop van een KYMCO scooter. 

 Met deze aankoop heeft u een geraffineerd stukje techniek en kwaliteit aangeschaft. 

 

 *De garantie zal worden geactiveerd als het kenteken van deze scooter voor de eerste  

  keer ten naam wordt gesteld. 

 *In dit boekje kunnen ook de aan uw scooter verrichte onderhoudsbeurten door de 

   KYMCO-dealer worden afgestempeld. 

 *Laat deze onderhoudsbeurten ook afstempelen want dit boekje kan door KYMCO 

   bij een eventuele garantieclaim ter inzage worden gevraagd. 

 

 Wij wensen u veel rijplezier met uw KYMCO-scooter 



 

GARANTIE- EN SERVICEBOEKJE KYMCO SCOOTER 
 

Eigenaar                                                  Kymco Scooter 
                                                                           

 

 

                                                                 

                                                                    

Kymco Dealer 
 

                                                                Dealerstempel 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Naam: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 

Naam: 

Adres: 

Postcode/Woonplaats: 

Telefoon: 

Type: 

Framenr: 

Motornr: 

Afleveringsdatum: 



 

2 Jaar KYMCO-garantie 
Garantievoorwaarden 

 
A. Op alle nieuwe Kymco scooters die binnen de EG verkocht worden is een garantietermijn van twee jaar of 

12000 km voor de eerste eigenaar van toepassing, ingaande de dag van nieuwverkoop. Op deze 

garantietermijn zijn enkele uitzonderingen van toepassing, vernoemd onder artikel B en C. 

B. De volgende onderdelen zijn gegarandeerd voor een periode van één jaar na dag van nieuwverkoop: 

1-Overbrengingsdelen zoals variateurhuis, poeliehelften, enz. 

2-Verkleuring van gelakte delen. 

C. 1-De volgende onderdelen / zaken komen niet voor garantie in aanmerking: 

a. Aan slijtage onderhevige of zgn.verbruikers onderdelen, zoals: banden, gloeilampen, kabels, 

frictiematerialen, bougies, v-snaren, zekeringen, rubbers, luchtfilterelementen, olie, koelvloeistof, 

remblokken / -segmenten, accu’s. 

b. Alle schade die voortkomt uit het negeren van het voorgeschreven onderhoudsschema. 

c. Alle schade die het gevolg is van reparaties, aanpassingen of onderhoud die niet door een erkende 

Kymcodealer zijn/is verricht of door Kymco zijn voorgeschreven (zoals bijvoorbeeld het 

verwijderen van de begrenzingen). 

d. Alle schade die het gevolg is van gebruik voor competitiedoeleinden, race, terreinrijden of gebruik 

op een niet voor normaal gebruik bedoeld wegdek. 

e. Alle schade voortkomende uit hogere belasting dan in het instructieboekje staat omschreven, of 

schade voortkomende uit (verkeers-) ongevallen. 

f. Scooters gebruikt voor verhuur. 

 

 

 

 



 

2 Jaar KYMCO-garantie 
Garantievoorwaarden 

 
g. Alle schade die voortkomt uit het gebruik van of monteren van niet originele Kymco 

onderdelen, als gevolg van verkeerd gebruik windscherm (zie waarschuwing op windscherm). 

h. Alle schade die voortkomt uit aanpassingen die niet door Kymco zijn goedgekeurd en/of 

voorgeschreven. 

i. Alle schade die door normaal gebruik in de loop der tijd ontstaat (bijv. krassen van de 

treeplank, verkleuren van gelakte delen door zonlicht, enz.). 

j. Alle schade die ontstaat indien de scooter niet gebruikt wordt zoals in het instructieboekje staat 

voorgeschreven. 

k. Alle schade die voortkomt uit natuurrampen, brand, diefstal of andere externe invloeden. 

l. Alle schade die wordt veroorzaakt door chemische producten, olie, rook, zeewater, zout, 

vogeluitwerpselen of andere vergelijkbare producten. 

2-Kymco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor: 

a. Kosten van periodiek onderhoud, uitgevoerd tijdens de garantieperiode. 

b. Afleveringskosten. 

c. Kosten voortkomende uit enig werk wegens voordien ondeugdelijk en/of slecht uitgevoerd 

werk. 

d. Incidentele en/of bijkomende kosten, gemaakt ivm een garantieclaim, zoals: 

wegsleepkosten, telefoonkosten, hotel- en dinerkosten, gederfde inkomsten, kosten voor 

vervangend vervoer of enige andere gemaakte kosten tijdens de reparatieperiode. 

 



 

2 Jaar KYMCO-garantie 
Garantievoorwaarden 

 
D. Gebruikersvoorschriften. 

Om zeker te zijn dat de scooter vrij van storingen en in goede conditie blijft dient aandacht gegeven te 

worden aan het volgende: 

1. Lees eerst zorgvuldig de gebruikershandleiding. 

2. Inspecteer altijd de scooter voor het rijden. 

3. Laat altijd de onderhoudsbeurten uitvoeren, zoals omschreven in de gebruikershandleiding. 

4. Gebruik de juiste smeermiddelen. Kymco adviseert “POWER-OIL” producten. 

5. Voor 4-takt motoren geldt: contoleer elke 1000 km uw motorolie-peil, motorschade ontstaan 

door een te laag motorolieniveau is uitgesloten van garantie.  

E. De garantie wordt geactiveerd zodra het kenteken voor de eerste keer ten naam wordt gesteld..  



Klant Naam:……………………………………………………………………. Type:………………………………………………..……………….
Plaats:……………………………………………………………………………. Kleur:……………………………………………….……………….
Postcode:………………………………………………………………….………………. Start sleutel nummer:…………………….……………….
Telefoonnummer:……………………………………………………………………. Stuurslot sleutelnumr.:…………………..……………….
Motornummer:˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽
Framenumer: ˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽˽

CONTROLENACONTROLE
                                          VOORBEREIDINGS INSTRUCTIES Opmerkingen
UITPAKKEN VAN DE SCOOTER
Beoordeel het uiterlijk op schade………………………………………………………………………………………………[    ] [    ] …………………………
ACCU:
Vul de accu met accuzuur ……………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Laad de accu op ( 0,4 A voor 6 uur)………………………………………………………………………….[    ] [    ] …………………………
controleer na het laden het niveau
CONTROLEER:
Rem vloeistof niveau…………………………………………………………………………………. [    ] [    ] …………………………
Olie niveau van de 4 tact motor……………………………………………………………………….. [    ] [    ] …………………………
STATISTICHE CONTROLES EN VERIFICATIE:
Wielen controleer:
Voor- en achterzijde aanhaalmoment………………………………………………………………………………[    ] [    ] …………………………
Banden Spanning voor (1,8b) en achter (2,1b)………………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Monteer de accu, spiegels en losse onderdelen……………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Controle van de werking van de volgende onderdelen:



De werking van de gashendel handgreep…………………………………………………………. [    ] [    ] …………………………
Voor+ achterrem speling (aanpassen wanneer nodig)………………………………………………..[    ] [    ] …………………………
Smeer de remklauw borgpennen met keramisch vet
Stuurslot…………………………………………………………………………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Brandstofmeter………………………………………………………………………………………………… [    ] [    ] …………………………
De elektrische- en kick starter…………………………………………………………………………. [    ] [    ] …………………………
Vul de benzinetank:
Spoel eerst de carburateur voordat u de motor voor het eerst start [    ] [    ] …………………………
CONTROLE BIJ LOPENDE MOTOR:
Controleer:  
De verlichting voor en achter………………………………………………………………….. [    ] [    ] …………………………
Het Remlicht (gebruik beide handels)
De Knipperlichten aan voor- en achterzijde…………………………………………………….. [    ] [    ] …………………………
De Claxon…………………………………………………………………………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Maak een proefrit ( minimaal 2 km)……………………………………………………………………………………[    ] [    ] …………………………
Controleer tijdens de rijtest:
Werking van de motor en transmissie……………………………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Wegligging en vering………………………………………………………………………………….. [    ] [    ] …………………………
Remmen…………………………………………………………………………………………………………….. [    ] [    ] …………………………
Geen vreemde geluiden……………………………………………………………………………………… [    ] [    ] …………………………
Controleer na de rijtest:
Stationair toerental + CO afstelling (2,5 vol%)…bij1900~2200rpm………………………………………………………………………………………[    ] [    ] …………………………
controleer het brandstofsysteem op lekage…………………………………………………………………[    ] [    ] …………………………
EINDCONTROLE VAN DE SCOOTER:…………………………………………………….. [    ] [    ] …………………………

Naam van de monteur voor rijklaarmaken………………………………………... Rijklaarmaak datum…………....



 

KYMCO 
ONDERHOUDSBEURTEN 4-TAKT 

Laat de onderhoudsbeurten volgens het schema in het instructieboekje uitvoeren 
 

 
             

           

1
e
 onderhoudsbeurt 0 Km 2

e
 onderhoudsbeurt 1500 Km 3

e
 onderhoudsbeurt 4000 Km 

Datum Datum Datum 

 

Km stand  Km stand Km stand 

 

Dealerstempel Dealerstempel Dealerstempel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contoleer elke 1000 km uw motoroliepeil. KYMCO adviseert POWER-OIL producten. 



 

KYMCO 
ONDERHOUDSBEURTEN 4-TAKT 

Laat de onderhoudsbeurten volgens het schema in het instructieboekje uitvoeren 
 

 
             

           

4
e
 onderhoudsbeurt 8000 Km 5

e
 onderhoudsbeurt 12000 Km 6

e
 onderhoudsbeurt 16000 Km 

Datum Datum Datum 

 

Km stand Km stand Km stand 

 

Dealerstempel Dealerstempel Dealerstempel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contoleer elke 1000 km uw motoroliepeil. KYMCO adviseert POWER-OIL producten. 



 

KYMCO 
ONDERHOUDSBEURTEN 4-TAKT 

Laat de onderhoudsbeurten volgens het schema in het instructieboekje uitvoeren 
 

 
             

           

7
e
 onderhoudsbeurt 20000 Km 8

e
 onderhoudsbeurt 24000 Km 9

e
 onderhoudsbeurt 28000 Km 

Datum Datum Datum 

 

Km stand Km stand Km stand 

 

Dealerstempel Dealerstempel Dealerstempel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contoleer elke 1000 km uw motoroliepeil. KYMCO adviseert POWER-OIL 

producten. 



 

KYMCO 
ONDERHOUDSBEURTEN 4-TAKT 

Laat de onderhoudsbeurten volgens het schema in het instructieboekje uitvoeren 
 

 
             

           

10
e
 onderhoudsbeurt 32000 km 11

e
 onderhoudsbeurt 36000 km 12

e 
onderhoudsbeurt 40000 km 

Datum Datum Datum 

 

Km stand Km stand Km stand 

 

Dealerstempel Dealerstempel Dealerstempel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contoleer elke 1000 km uw motoroliepeil. KYMCO adviseert POWER-OIL 

producten. 



 

KYMCO 
ONDERHOUDSBEURTEN 4-TAKT 

Laat de onderhoudsbeurten volgens het schema in het instructieboekje uitvoeren 
 

 
             

           

13
e
 onderhoudsbeurt 44000 km 14

e
 onderhoudsbeurt 48000 km 15

e 
onderhoudsbeurt 52000 km 

Datum Datum Datum 

 

Km stand Km stand Km stand 

 

Dealerstempel Dealerstempel Dealerstempel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Contoleer elke 1000 km uw motoroliepeil. KYMCO adviseert POWER-OIL 

producten. 



 

 
 

 

 

 

 

 

KYMCO BENELUX B.V. 

PURMEREND 

WWW.KYMCO.NL 




