All about Electric Vehicle

Disclaimer voor de MOVE Vigorous 1500
Highline – S-Line - InnerCity

Voor de Move Vigorous 1500 geldt:
Dat MOVE geen enkele verantwoording neemt voor:

1) Verkeersboetes en de wijzigingen in de verkeersregel wetgeving
Vanwege dat er bij verschillende gemeenten eigen toegepaste regels gelden.
Regel en wetgeving aan verandering onderhevig zijn.
De justitiële regelgeving niet identiek is aan die van het RVO en daar een dispuut ligt vanwege de
onduidelijkheid.
De toekomstige en huidige Vigorous berijders dienen hiervoor zelf te informeren bij hun gemeente
en daar de verantwoording voor te dragen.

2) Aanpassingen en Opties:
De Move Vigorous is een overdekte scooter en kan voorzien worden van enkele opties:
De Vigorous is waterafstotende, overdekte scooter en voorzien van een extra luxe als kachel en
ruitenwisser.
Waterdicht zoals de meeste auto’s is die echter niet.
Wel is die beter afgesloten dan zijn concurrenten zoals de Renault Twizzy , De BMW C1, De Canta en
de meeste brommobielen.
Een aantal voorzieningen en opties zoals elektrische
ramen, bluetooth, verwarming, gps en een Thermo pakket zorgen ervoor dat het rijden aangenamer
is dan het rijden met een normale niet overdekte scooter.
De kachel van 800 watt is slechts bedoeld om de Vigorous op te warmen voor vertrek en niet te
gebruiken tijdens het rijden.

Ook is het belangrijk de Vigorous regelmatig te drogen. Dit wil zeggen dat
deze na een aantal regenachtige dagen in een garage geplaatst dient te worden om te drogen en
zodoende slijtage door o.a. waterschade en oxidatie te voorkomen.
Waterdichtheid in procenten: Highline 67%, S-Line en Innercity 92%, met Thermo pakket 99%.

3) Lak en body schade en garantie:
De Vigorous heeft een jaar garantie op de lak (Mits afgeleverd met een UV protectie polish), 2jaar op
de draaiende delen en de accu’s en 3 jaar frame garantie
Garantie geld niet voor delen die aan slijtage onderhevig zijn en schade gevoelig zijn zoals:
Remblokken, remschijven, schokbrekers, banden, wielen, spiegels, spatborden, bumpers, acculader,
zittingen en de ramen

4) Het onderhoud:
De Move Vigorous zet de toon om als eerste scooter het rijden
in alle jaargetijden comfortabeler te maken dan een normale scooter. De bestuurder dient in acht te
nemen de Vigorous op de juiste manier te onderhouden. Dat wil zeggen het laden van de accu’s
volgens de gebruikshandleiding en de onderhoudsbeurten te laten uitvoeren bij de daarvoor
aangegeven kilometerstanden door een officiële MOVE dealer.

5) Voor het onjuist gebruik
of joyriden met haar verkochte producten , of onjuist gebruik van klanten waardoor er
schade ontstaat aan deze producten of onderdelen van de producten en aan derden.
bij constatering van Move bv en of haar dealers vervalt de garantie onmiddellijk bij het plaatsen van
onderdelen of aanpassingen die niet door Move bv of de door Move aangestelde dealers zijn
uitgevoerd .

Elke vorm van claims of procedures zijn dus uitgesloten voor deze punten 1 t/m 5
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