SERIE 2
Kompakta verktygsbärare
Kompaktfordonsprodukter

Toros garanti
Ett års begränsad garanti

Produkter och fel som inte omfattas

Villkor
The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company
garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att
din Toro-kompaktfordonsprodukt (”produkten”) är utan material- eller
tillverkningsfel.
Denna garanti täcker kostnaderna för reservdelar, arbete, och transport
(max 48 mil tur och retur).

Produkter som omfattas
Följande tidsperioder gäller från det ursprungliga inköpsdatumet:
Produkter
Pro Sneak
kompakta verktygsbärare,
dikesgrävare, stubbfräsar
och redskap
Kohler-motorer
Alla andra motorer

Garantiperiod
1 år eller 1 000 körtimmar
beroende på vilket som inträffar
först.
Tre år*
Två år*

Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera
produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, utförande av
arbetet samt reservdelar.
*Vissa

motorer som används i Toro-produkter har en garanti från motortillverkaren.

Det är inte alla produkt- eller funktionsfel som kan inträffa under
garantiperioden som beror på material- eller tillverkningsfel. Denna
uttryckliga garanti omfattar inte följande:

•

Produktfel som orsakats av användning av andra reservdelar än Toros,
eller av installation och användning av extra, modifierade, eller ej
godkända tillbehör.

•

Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll
och/eller de justeringar som krävs.

•

Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning
av produkten.

•

Delar som förbrukas genom användningen, förutom om dessa visar
sig vara defekta. Exempel på delar som förbrukas eller slits ut genom
användning vid normal produktsdrift omfattar men är inte begränsade
till remmar, kopplingar, drivkedjor, filter, packningar, O-ringar, repade
dekaler, tätningar, tändstift, däck, slitplåtar, fönster, vindrutetorkare
eller slitage på målade ytor.

•

Fel som orsakas av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men
är inte begränsad till, väder, förvaringsomständigheter, förorening,
användning av ej godkända kylvätskor, smörjmedel, tillsatser eller
kemikalier m.m.

•

Normalt slitage. Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till,
slitage på målade ytor, repiga dekaler osv.

•

Reparationer som blir nödvändiga till följd av underlåtenhet att följa
anvisningarna för bränslehantering (se bruksanvisningen för mer
information).

Anvisningar för garantiservice
Följ anvisningarna nedan om du tror att det finns något material- eller
tillverkningsfel på din Toro-produkt:
1.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Toro-kompaktfordonsutrustning så att de kan utföra service på maskinen. Du hittar återförsäljare
som finns i närheten av dig på vår webbplats www.Toro.com. Du kan
också ringa gratis till Toros kundtjänst på nedanstående nummer.

2.

Ta med produkten och inköpsbeviset (kvitto) till återförsäljaren.

3.

Om du av någon anledning är missnöjd med din återförsäljares analys
eller med den hjälp du får kan du kontakta oss på:
SWS Customer Care Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA
Avgiftsfritt: 888-384-9940

Ägarens ansvar
Du måste underhålla Toro-produkten enligt de underhållsrutiner som
beskrivs i bruksanvisningen. Sådant rutinunderhåll bekostas av dig, oavsett
om det utförs av en återförsäljare eller av dig själv. Reservdelar som ska
bytas ut i samband med det underhåll som krävs (”underhållsreservdelar”)
omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade
tidpunkten för utbytet av delen. Om du inte utför det underhåll och de
justeringar som krävs kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk
inte godkänns.

•

–

Borttagning av föroreningar från bränslesystemet omfattas ej.

–

Användning av gammalt bränsle (äldre än en månad) eller bränsle
som innehåller mer än 10 % etanol eller mer än 15 % MTBE.

–

Underlåtenhet att tömma bränslesystemet innan klipparen står
oanvänd längre än en månad.

Komponenter som omfattas av en separat tillverkargaranti.

Allmänna villkor
Reparation hos en auktoriserad återförsäljare av kompaktfordonsutrustning
är den enda kompensation som du har rätt till enligt denna garanti.
Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga
för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med
användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti.
Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla
ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med
funktionsfel eller avsaknad av möjlighet att använda produkten medan
reparationer som omfattas av garantin utförs. Alla indirekta garantier
i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till
denna uttryckliga garantis varaktighet. I vissa stater är det inte tillåtet
att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa
en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att
ovanstående undantag och begränsningar inte gäller.
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha
andra rättigheter som varierar från stat till stat.
Med undantag för den motor- och emissionsgaranti som nämns nedan,
och endast om denna är tillämplig, ges ingen annan uttrycklig garanti.
Produktens emissionskontrollsystem kan omfattas av en separat
garanti som uppfyller de krav som har fastställts av den amerikanska
miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) eller
Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB).
Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin
för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om Kaliforniens
emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens
dokumentation för ytterligare information.

Andra länder än USA och Kanada
Kunder som har köpt Toro-produkter utanför USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land
eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du
Toro-importören. Som en sista utväg kan du kontakta oss på Toro Warranty Company.
Konsumenträtt i Australien: Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala
Toro-återförsäljaren.
3421-806 Rev A

