Garancija Toro
Triletna omejena garancija (45-dnevna omejena garancija za komercialno uporabo)

Pogoji
Podjetje Toro Company in njegova podružnica, Toro Warranty Company,
na podlagi sporazuma med njima skupaj zagotavljata popravilo spodaj
navedenega izdelka Toro, če se ta uporablja v zasebne namene*, če
izdelek vsebuje napako v materialu ali izdelavi ali če preneha delovati
zaradi okvare sestavnega dela.
Ta garancija pokriva stroške nadomestnih delov in dela, vendar boste
morali plačati stroške prevoza.
*Zasebni namen pomeni uporabo izdelka na zemljišču, kjer stanujete.

Uporaba na več kot eni
lokaciji se šteje za komercialno uporabo in zanjo velja garancija za komercialno uporabo.

Izdelki in garancijski roki
Naslednja časovna obdobja veljajo od dneva prvotnega nakupa:
Izdelki
SnowMax
— Izmetna cev, usmerjevalnik in
spodnji del izmetne cevi
Power Max in Power Max HD
— Izmetna cev, usmerjevalnik
in pokrov ohišja izpihovalnega
ventilatorja

Garancijski rok
3 leta
Življenjska doba (samo prvotni
lastnik)
3 leta
Življenjska doba (samo prvotni
lastnik)

Predmeti in pogoji, za katere garancija ne velja
Izrecna garancija je pri nekaterih izdelkih na voljo samo za posebni emisijski
sistem in motor. Ta izrecna garancija ne pokriva naslednjega:

•

stroškov za redno servisno vzdrževanje in zamenjavo obrabnih delov,
kot so rezila, kraki rotorja (lopatice), rezila strgala, jermeni, gorivo,
maziva, menjava olja, svečke, pnevmatike, žarnice, kabli/priključki
ali nastavitve zavor;

•
•

delov, ki odpovedo zaradi normalne obrabe;
izdelkov in delov, ki so bili spremenjeni ali napačno uporabljeni in
jih je treba zamenjati ali popraviti zaradi nezgode ali pomanjkanja
ustreznega vzdrževanja;

•
•
•

stroškov prevzema in dostave;

•

popravil in prilagoditev zagona zaradi:

neprimerne uporabe, malomarnosti ali nesreč med delovanjem;
popravil in poskusov popravil, ki jih ne izvede pooblaščeni serviser
strojev Toro;

–

neupoštevanja priporočenih postopkov glede goriva (podrobne
informacije najdete v uporabniškem priročniku);

–

odstranjevanja onesnaževalcev iz sistema za gorivo;

–

uporabe starega goriva (starejšega od 1 meseca) ali goriva z več
kot 10-odstotnim deležem etanola oziroma 15-odstotnim deležem
MTBE;

–

popravil zaradi opustitve odstranjevanja goriva pred obdobjem
neuporabe, ki je daljše od enega meseca;

–

neupoštevanja vzdrževalnih postopkov;

–

uporabe nepravilnega goriva (če ste v dvomih glejte uporabniški
priročnik);

–

udarcev lopatic/vijaka puhalnika za sneg ob predmet;

Omejena garancija za komercialno uporabo
Izdelki Toro z bencinskim pogonom, ki se uporabljajo v komercialne,
institucionalne ali najemniške namene, imajo 45-dnevno garancijo za
napake v materialu ali izdelavi. Ta garancija ne zajema predmetov in
pogojev, ki so navedeni v »Predmeti in pogoji, za katere garancija ne velja«.

Navodila za pridobitev garancijskega servisa
Če menite, da vaš izdelek Toro vsebuje napako v materialu ali izdelavi,
naredite naslednje:
1.

2.

S prodajalcem se dogovorite za popravilo izdelka. Če se iz kakršnega
koli razloga ne morete obrniti na prodajalca, lahko uredite popravilo
pri katerem koli pooblaščenem distributerju izdelkov Toro. Najbližjega
distributerja znamke Toro poiščite na strani http://www.toro.com.
Izdelek in dokazilo o nakupu (račun) dostavite v servisno delavnico.
Če iz kakršnega koli razloga niste zadovoljni z analizo, opravljeno v
servisni delavnici, ali podporo, ki vam jo zagotovijo, nam pišite na:
Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, ZDA
001–952–948–4707

Stroji za sneg za domačo
uporabo
(mednarodna različica)

•

•

posebnih delovnih pogojev, zaradi katerih je za zagon potrebnih več
poskusov:
–

prvi zagon po obdobju neuporabe, ki presega tri mesece, ali po
sezonskem skladiščenju;

–

zagon pri –23 °C ali nižjih temperaturah;

nepravilno izvajanje zaganjanja – če imate težave pri zaganjanju
motorja, v uporabniškem priročniku preverite, ali pravilno izvajate
postopek zaganjanja. Tako si lahko prihranite obisk pri pooblaščenem
serviserju strojev Toro.

Splošni pogoji
Za kupca velja nacionalna zakonodaja ustrezne države. Ta garancija ne
omejuje pravic, ki jih kupcu zagotavlja zadevna zakonodaja.

Odgovornost lastnika
Svoj izdelek Toro morate vzdrževati skladno s postopki vzdrževanja,
opisanimi v uporabniškem priročniku. Takšno redno vzdrževanje, ne
glede na to, ali ga opravlja servis ali vi, izvajate na lastne stroške. Za
dele, za katere je predvidena zamenjava po načrtu rednega vzdrževanja
(»vzdrževalni deli«), velja garancijsko kritje samo do datuma načrtovane
redne zamenjave tega dela. Če obveznega vzdrževanja in prilagoditev
ne opravite po načrtu, je lahko to vzrok za razveljavitev garancijskega
zahtevka.
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