BELANGRIJKE INFORMATIE
GARANTIE
• Op de GoSpark wordt 1 jaar fabrieksgarantie gegeven.
• Bij het aanvragen van een garantieclaim controleren wij in het
garantiesysteem van GoSpark BV of het voertuignummer, te vinden op het
voorwiel van uw GoSpark, bekend is binnen het officiële GoSpark
dealernetwerk.
• Indien het voertuignummer binnen het officiële GoSpark dealernetwerk
bekend is dienen wij de garantie claim in. GoSpark BV beoordeeld de
aanvraag.
• Indien het chassisnummer niet binnen het officiële GoSpark dealernetwerk
bekend is komt uw GoSpark niet in aanmerking voor garantie.
• Na goedkeuring van een garantieclaim stuurt GoSpark BV vanuit de fabriek
het onderdeel naar de dealer of eindgebruiker op.
• Als een onderdeel van de GoSpark als gevolg van een fabricagefout
gerepareerd of vervangen moet worden, zal dit onderdeel geheel kosteloos
door GoSpark BV worden gerepareerd of vervangen.
• Gedurende alle onder garantie vallende reparaties die door GoSpark BV
worden uitgevoerd, worden uitsluitend, originele door GoSpark geleverde
onderdelen gebruikt. Alle vervangen onderdelen worden het eigendom van
GoSpark BV.
• Als aan de gelakte oppervlakken van de carrosserie van de GoSpark aandacht
moet worden besteed als gevolg van gebreken in materialen, zal na
goedkeuring vanuit de fabriek dit spuitwerk door GoSpark BV worden
uitgevoerd.
• Lakschade ontstaan door een ongeval valt buiten de GoSpark garantie en valt
onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder zelf.
• Bij constatering van het laten uitvoeren van onderhoud bij een niet officiele
GoSpark dealer vervalt de garantie en worden de (onderzoeks)kosten bij u in
rekening gebracht
• De garantie vervalt wanneer de onderhoudsbeurten niet volgens de
onderhoudstabel en/of onderhoudsinstructies van GoSpark BV (te raadplegen
op www.gospark.nl) uitgevoerd worden.
• Op slijtagedelen verstrekt GoSpark BV geen garantie.
• Zorg ervoor dat het onderhoud volgens de onderhoudstabel en/of
onderhoudsintructies van GoSpark BV wordt uitgevoerd.
• Laat de onderhoudshistorie registreren in een onderhoudsboekje.
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Reinig regelmatig de carrosserie, controleer de bandenspanning, afstelling
van de remkabels en alle bouten en schroeven.
Zodra u vermoed dat uw GoSpark niet naar behoren functioneert, dient u
direct contact op te nemen met GoSpark BV en niet meer verder te rijden.
Zorg ervoor dat het noodzakelijke onderhoud wordt uitgevoerd, waaronder
het regelmatig reinigen van de carrosserie, controle van de bandenspanning,
afstelling van de remkabels en alle bouten en schroeven en dat de gebruikte
materialen voldoen aan de voorschriften van GoSpark BV.
Nalatigheid in het laten uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud volgens
de onderhoudstabel en/of onderhoudsinstructies van GoSpark BV maakt
garantie op de getroffen onderdelen ongeldig.
Zodra een defect wordt geconstateerd dient u ervoor te zorgen dat uw
GoSpark voor het uitvoeren van onder garantie vallende reparaties, wordt
aangeboden aan GoSpark BV.

GEBRUIK
• De GoSpark is geen speelgoed maar een vervoersmiddel dus rij voorzichtig,
zorg voor de juiste persoonlijke bescherming en houdt u aan de
verkeersregels en fatsoensregels die passen bij het moment en het gebruik
• De GoSpark heeft op dit moment in Nederland nog geen officiële status bij
de RDW, hangende de herziening van de huidige wet- en regelgeving
rondom zogenaamde ‘Lichte Elektrische Voertuigen’ en is formeel niet
toegestaan op de weg, maar wordt wel gedoogd.
• De GoSpark mag wel zonder meer worden gebruikt op eigen terreinen, op
bedrijfsterreinen of andere privaat beheerde terreinen
• In Europe mag de GoSpark zonder meer worden gebruikt in diverse landen
en grote steden zoals o.a.; België, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland, Kroatië,
Tsjechië, Slowakije, Griekenland, Hongarije, Bulgarije, Slovenië en de
Scandinavische landen, de Baltische staten en de steden Parijs en Madrid.
Een actueel overzicht kunt u vinden op www.gosparkshop.com
• Bij het aangaan van de koopovereenkomst doormiddel van het betalen van
de factuur vrijwaart de afnemer GoSpark BV en alle aan GoSpark BV
gerelateerde leveranciers en partners, uitdrukkelijk voor alle vormen van
aansprakelijkheid en/of geleden schade van de eigenaar, de berijder, andere
verkeersdeelnemers en/of andere betrokken derden bij het gebruik, in relatie
tot de verstrekte bovenstaande informatie en de aanvullende informatie op
www.gospark.nl

