Gwarancja Toro
Ograniczona gwarancja (patrz okresy gwarancji poniżej)

Warunki

Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją

Firma Toro i jej podmiot stowarzyszony, Toro Warranty Company, zgodnie
z zawartą między nimi umową wspólnie gwarantują, że Produkty Toro
wymienione poniżej są wolne od jakichkolwiek wad materiałowych i
wykonawczych.
Niniejsza gwarancja obejmuje koszty części i robocizny, ale użytkownik
musi pokryć koszty transportu.

Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie
gwarancyjnym, są wadami materiałowymi lub wykonania. Niniejsza
wyrażona gwarancja nie obejmuje:

•

Uszkodzeń Produktu wynikających z instalacji i korzystania z
dodatkowego wyposażenia oraz zmodyfikowanych i niezatwierdzonych
akcesoriów.

•

Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych
czynności konserwacyjnych lub regulacyjnych.

•

Napraw, które są konieczne ze względu na nieprzestrzeganie
zalecanej procedury uzupełniania paliwa (więcej szczegółów podano
w Instrukcji Obsługi);

Produkty objęte gwarancją
Obowiązują poniższe okresy, liczone od daty zakupu:
Produkty
Łuparka do drewna
•Akumulator
•Silnik
Rozdrabniacz pniaków
•Silnik

Okres gwarancji
1 rok
90 dni na części i robociznę
91–365 dni – tylko części
2 lata
1 rok
2 lata

Jeżeli spełnione są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas
naprawiony bezpłatnie; dotyczy to także diagnostyki, robocizny i części
zamiennych.

Jeśli uważasz, że posiadany produkt firmy Toro zawiera wadę materiałową
lub wykonawczą, wykonaj poniższą procedurę:
Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, aby umówić się na
przegląd w punkcie serwisowym. Aby znaleźć najbliższy serwis,
wejdź na naszą stronę internetową www.Toro.com. Wybierz „Where to
Buy” („Gdzie kupić”) i „Contractor” („Wykonawca”) jako typ produktu.
Możesz także zatelefonować pod poniższy numer (połączenie
bezpłatne).

2.

Przywieź produkt wraz z dowodem zakupu (paragonem) do serwisu.

3.

Jeżeli z jakiegoś powodu jesteś niezadowolony z analizy lub pomocy
udzielonej przez punkt serwisowy, prosimy o kontakt z nami:
Toro Warranty Company
Serwis Działu Obsługi Klienta
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Darmowy numer: 800-888-9926

Obowiązki właściciela
Musisz konserwować posiadany produkt Toro, przestrzegając procedur
konserwacji opisanych w Instrukcji obsługi. Koszty takiej rutynowej
konserwacji, wykonywanej przez przedstawiciela lub przez Ciebie,
pokrywasz Ty. Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej
konserwacji (Części do konserwacji) są objęte gwarancją przez okres do
planowego czasu wymiany dla danej części. Niewykonywanie wymaganych
czynności konserwacyjnych i regulacyjnych może być podstawą do
odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.

–

Gwarancja nie obejmuje usuwania zanieczyszczeń z układu
paliwowego

–

Stosowania starego paliwa (starszego niż miesiąc) czy paliwa
zawierającego ponad 10% etanolu lub ponad 15% MTBE

–

Nieopróżniania układu paliwowego w okresie niekorzystania,
przekraczającego miesiąc

•

Uszkodzeń Produktu wynikających z użytkowania produktu w sposób
agresywny, niedbały lub lekkomyślny

•

Części podlegających zużyciu w następstwie używania, chyba że
okażą się wadliwe. Przykłady części eksploatacyjnych podlegających
zużyciu: paski, ostrza tnące, noże, zęby, świece zapłonowe, opony,
filtry itp.

•

Uszkodzeń powstałych w wyniku działania czynników zewnętrznych,
w tym pogody, niewłaściwego przechowywania, zanieczyszczeń,
smarów, dodatków, chemikaliów itp.

•

Elementy ulegające normalnemu zużyciu obejmują powierzchnie
lakierowane, naklejane znaki itp.

•
•

Wszystkie elementy objęte oddzielną gwarancją producenta.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego

1.

SWS
Pielęgnacja drzew
Małe urządzenia budowlane i do
pielęgnacji terenów zielonych

Koszty związane z odbiorem i dostawą

Warunki ogólne
Na podstawie gwarancji naprawy mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowane punkty serwisowe; w przypadku autoryzowanych
wypożyczalni możliwa jest naprawa we własnym zakresie.
Firmy Toro i Toro Warranty nie ponoszą odpowiedzialności
za pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody związane z
użytkowaniem produktów Toro objętych tą gwarancją, w tym za
jakiekolwiek koszty czy wydatki związane z zapewnieniem maszyn
lub usług zastępczych w uzasadnionych okresach występowania
usterek lub braku eksploatacji w oczekiwaniu na naprawę w ramach
gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące wartości
handlowej i przydatności do określonych zastosowań są ograniczone
do okresu objętego niniejszą gwarancją. Niektóre kraje nie zezwalają
na wyłączenie szkód przypadkowych lub wynikowych lub ograniczeń
dotyczących okresu trwania domniemanych gwarancji, więc powyższe
wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania.
Niniejsza gwarancja udziela określonych praw, a w zależności od kraju
właścicielowi mogą przysługiwać także inne prawa.

Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady
Klienci, którzy zakupili produkty Toro poza terenem Stanów Zjednoczonych czy Kanady powinni skontaktować się z Dystrybutorem (Przedstawicielem)
Toro w celu uzyskania danych na temat polityki gwarancyjnej dotyczącej danego kraju, prowincji lub stanu. Jeżeli są Państwo z jakichkolwiek przyczyn
niezadowoleni z usług Dystrybutora lub mają Państwo trudności z uzyskaniem informacji na temat gwarancji, proszę skontaktować się z dystrybutorem
Toro. Jeśli zawiodą wszystkie inne sposoby uzyskania takich informacji, skontaktuj się z Toro Warranty Company.
Australijskie prawo konsumenckie: Klienci z Australii mogą znaleźć informacje dotyczące australijskiego prawa konsumenckiego w opakowaniu
lub uzyskać je u lokalnego przedstawiciela firmy Toro.
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