GARANTIA
A Garantia Limitada de Emissões abaixo é um adendo à garantia padrão do veículo. Nesta garantia limitada de
emissões, o termo "Fabricante" significa Polaris Industries Inc. como detentor do Certificado de Conformidade da
Agência de Proteção Ambiental dos EUA para o veículo.

Garantia Limitada de Emissões
O Fabricante garante que na ocasião de sua primeira aquisição, este veículo com certificado de emissões é
desenhado, fabricado e equipado para estar em conformidade com os regulamentos de emissões aplicáveis da
Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. EPA) para veículos recreativos fora de estrada. O Fabricante garante
que o veículo está livre de defeitos de materiais e fabricação que poderiam causar a não conformidade com esses
regulamentos.

O período de garantia de emissões para este veículo com certificado de emissões se inicia na data em que o veículo
é adquirido pela primeira vez e continua por um período de 500 horas de operação do motor, 5.000 quilômetros
(3.100 milhas) de deslocamento do veículo ou 30 meses calendário a partir da data da aquisição, o que ocorrer
primeiro.

Esta garantia limitada de emissões cobre componentes cuja falha aumenta as emissões reguladas do veículo e
cobre componentes de sistemas cuja única finalidade é controlar emissões reguladas. Reparar ou substituir outros
componentes não cobertos por esta garantia é responsabilidade do proprietário do veículo. Esta garantia limitada
de emissões não cobre componentes cuja falha não aumenta as emissões reguladas do veículo.

Para emissões de escape, componentes relacionados a emissões incluem todas as peças relacionadas ao controle
do motor nos seguintes sistemas: sistema de indução de ar, sistema de combustível, dispositivos de póstratamento, válvulas de ventilação do cárter, sistema de ignição, sistemas de recirculação dos gases de escape,
sensores e / ou unidades de controle eletrônico.

As seguintes peças são consideradas componentes relacionados a emissões para emissões evaporativas: tanque
de combustível, tampa de combustível, linha de combustível, conexões da linha de combustível, braçadeiras*,
válvulas de alívio de pressão*, válvulas de controle*, solenoides de controle*, controles eletrônicos*, diafragmas de
controle de vácuo*, cabos de controle*, articulações de controle*, válvulas de purga, mangueiras de vapor,
separador de líquido / vapor, canister de depósitos de carbono, suportes de montagem do canister e /ou conector
do orifício de purga do carburador.

*Quando relacionados ao sistema de controle de emissões evaporativas.
A cobertura exclusiva para quebra desta garantia limitada será, por opção exclusiva do Fabricante, o reparo ou
substituição de quaisquer materiais, componentes ou produtos com defeito.


AS COBERTURAS APRESENTADAS NESTA GSARANTIA LIMITADA SÃO AS ÚNICAS COBERTURAS DISPONÍVEIS PARA
QUALQUER PESSOA PARA QUEBRA DESTA GARANTIA. O FABRICANTE NÃO TERÁ NENHUMA RESPONSABILIDADE
PERANTE NENHUMA PESSOA POR DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU ESPECIAIS DE QUALQUER DESCRIÇÃO,
SEJAM DECORRENTES DE GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA OU QUALQUER OUTRO CONTRATO, NEGLIGÊNCIA OU
OUTRO DELITO CIVIL OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. ESTA EXCLUSÃO DE DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS E
CONSEQUENTES É INDEPENDENTE DE, E SUBSISTIRÁ, QUALQUER CONCLUSÃO DE QUE A COBERTURA EXCLUSIVA
FALHOU EM SEU PROPÓSITO ESSENCIAL.

TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS (INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADAS A NENHUMA GARANTIA IMPLÍCITA DE VALOR
COMERCIAL OU ADAPTAÇÃO A UM PROPÓSITO DETERMINADO) SÃO LIMITADAS EM DURAÇÃO AO PERÍODO DE
GARANTIA AQUI DESCRITO. O FABRICANTE RECUSA TODAS AS GARANTIAS EXPRESSAS NÃO ESPECIFICADAS
NESTA GARANTIA. Alguns estados não permitem limitações sobre o tempo de duração de uma garantia implícita, portanto
a limitação acima pode não se aplicar se for incompatível com a lei de controle do estado.

Esta garantia limitada exclui falhas não causadas por um defeito de material ou fabricação. Esta garantia limitada não
cobre danos devidos a acidentes, abuso ou manejo, manutenção ou utilização impróprios. Esta garantia limitada não cobre
nenhum veículo que tenha sido estruturalmente alterado ou quando o veículo tenha sido usado em competição de corrida.
Esta garantia limitada também não cobre danos físicos, corrosão ou defeitos causados por fogo, explosões ou outras
causas similares além do controle do Fabricante.
Os proprietários são responsáveis pela execução da manutenção programada identificada no(s) manual(is) e instruções
incluídas no veículo. O Fabricante pode negar reclamações de garantia causadas por manutenção ou uso incorreto, por
acidentes pelos quais o Fabricante não tenha responsabilidade ou por atos de Deus.

Nenhuma oficina ou pessoa qualificada de reparos pode realizar manutenção, substituir ou reparar os dispositivos ou
sistemas de controle de emissão no veículo. O fabricante recomenda entrar em contato com um distribuidor autorizado
para executar qualquer serviço que possa ser necessário para o veículo. O Fabricante também recomenda o uso somente
de peças originais do Fabricante. É uma violação potencial da Lei do Ar Limpo (Clean Air Act, dos EUA) se uma peça
fornecida por um fabricante de peças pós-venda reduzir a eficiência dos controles de emissão do veículo. A adulteração
dos controles de emissão é proibida por lei federal.

Se tiver alguma dúvida a respeito de seus direitos e responsabilidades sob esta garantia limitada de emissões, entre em
contato com as seguintes partes na ordem indicada:
1. Distribuidor autorizado do veículo
2. Departamento de Garantia do Fabricante no 1-888-704-5290
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