Podzemní zařízení

Záruka Toro
Omezená záruka

•

Podmínky
Společnost Toro Company a její dceřiná společnost Toro Warranty Company se na
základě vzájemné dohody společně zavazují, že opraví níže uvedené výrobky značky
Toro, pokud se u nich projeví materiálové či montážní vady nebo pokud přestanou
fungovat z důvodu selhání komponentu v níže uvedeném období.
Tato záruka pokrývá náklady na díly, práci a přepravu (až 480 km oba směry).

Výrobky, na které se záruka vztahuje

•

Společnost Toro Company a její pobočka, Toro Warranty Company, na základě
předchozí vzájemné dohody společně ručí, že podzemní zařízení Toro („produkt“)
je bez závad na materiálu nebo dílenském zpracování. Tam, kde jsou splněny
opodstatněné podmínky, opravíme produkt bezplatně, včetně diagnostiky, práce a
dílů. Následující záruka platí od data doručení produktu původnímu maloobchodnímu
odběrateli nebo půjčovně.
Záruční lhůta
1 rok nebo 1000 provozních hodin1
1 rok
6 měsíců
2 roky nebo 2000 provozních hodin1, 2
2 roky 2

toho, co nastane dříve.

2Některé
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Výrobky
Vrtací stroje, drážkovače a směšovače
kapalin
Všechna zařízení sériové výroby
Sbíjecí kladivo
Motory vrtacích strojů a drážkovačů
Motory směšovačů kapalin
1Podle
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motory použité u produktů Toro podléhají záruce výrobce motoru.

Díly podléhající opotřebení v důsledku používání, nejsou-li tyto díly uznány za
vadné. Mezi součásti, u nichž dochází k opotřebení nebo ke spotřebě v rámci
běžného provozu výrobku, patří mimo jiné brzdy, filtry, světla, žárovky, řemeny,
pásy nebo pneumatiky, rýpací zuby, násady a výložníky pro hloubení, hnací
řetězy nebo řetězy pásů, desky pásů, hnací kola, napínací kola, válce, břity,
řezné hrany nebo jiné součásti pro zemní práce.
Závady způsobené vnějšími vlivy. Vnější vlivy zahrnují kromě jiného počasí,
skladovací postupy, kontaminaci, používání neschválených paliv, chladicích
kapalin, maziv, přísad, vody, chemikálií atd.
Závady nebo snížení výkonu způsobené používáním paliv (např. benzínu,
motorové nafty nebo bionafty), která nevyhovují příslušným průmyslovým
normám.
Běžný hluk, vibrace, opotřebení a znehodnocení.
Běžné „opotřebení“ zahrnuje kromě jiného poškození sedadel opotřebením nebo
oděrem, odřený lak, poškrábané etikety atd.
Náklady na přepravu, doba jízdy, ujetá vzdálenost nebo práce přesčas spojené
s přepravou produktu k autorizovanému prodejci společnosti Toro.

Díly
Díly, u nichž je v rámci údržby plánována výměna podle pokynů v provozní příručce,
jsou kryté zárukou do doby jejich plánované výměny. Díly vyměněné podle této záruky
jsou kryté po dobu platnosti záruky na originální výrobek a stávají se majetkem
společnosti Toro. Společnost Toro učiní konečné rozhodnutí o tom, zda příslušný díl
nebo sestava budou opraveny nebo vyměněny. Společnost Toro může k záručním
opravám použít repasované díly.

Údržbu hradí majitel

Pokyny pro požádání o záruční opravu
Jste-li přesvědčeni, že došlo k naplnění záručních podmínek, musíte sdělit prodejci
podzemního zařízení, kde jste výrobek zakoupili. Potřebujete-li pomoc s vyhledáním
prodejce podzemního zařízení nebo máte-li dotazy týkající se vašich práv či povinností
spojených se zárukou, můžete nás kontaktovat na adrese:
Toro Customer Care
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South

Bezplatné číslo: 855 493 0088 (zákazníci v USA)
1-952-948-4318 (mezinárodní zákazníci)

Povinnosti vlastníka
Jako vlastníci výrobku jste odpovědní za provádění nutné údržby a seřizování, jak je
uvedeno v příslušné provozní příručce. Pokud nebudete provádět nezbytnou údržbu a
seřizování, může to být důvodem k zamítnutí reklamace.

Součásti a úkony, na které se nevztahuje záruka
Ne všechny závady nebo poruchy, které se v záruční době na výrobku vyskytnou, jsou
vady materiálu nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na následující případy:
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Obecné podmínky
Oprava podzemního zařízení autorizovaným prodejcem společnosti Toro použitím
náhradních dílů schválených společností Toro je jediný nápravný prostředek, na který
máte podle této záruky nárok.

Bloomington, MN 55420-1196
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Mezi běžné servisní úkony vyžadované u výrobků značky Toro a prováděné na
náklady majitele patří seřizování, mazání, čištění a leštění motoru, výměna filtrů,
chladicí kapaliny a provádění doporučené údržby.

Závady na výrobku, které jsou důsledkem použití náhradních dílů jiné značky
než Toro nebo instalace a používání přídavných nebo upravených zařízení
a produktů jiné značky než Toro. Výrobce těchto součástí může poskytnout
samostatnou záruku.
Závady na výrobku, které jsou důsledkem neprovádění doporučené údržby
anebo seřizování. Neprovádění řádné údržby produktu Toro podle zásad
doporučené údržby vyjmenovaných v provozní příručce může mít za následek
zamítnutí reklamace.

Společnosti Toro Company a Toro Warranty Company nejsou odpovědné za
nepřímé, náhodné ani následné škody související s používáním výrobků Toro, na
něž se vztahuje tato záruka, včetně jakýchkoli nákladů nebo výdajů na zajištění
náhradního zařízení nebo servisu během odpovídající doby trvání poruchy nebo
nepoužitelnosti výrobku do skončení oprav podle této záruky. S výjimkou níže
uvedené emisní záruky, která platí v odpovídajících případech, neexistuje žádná
jiná výslovná záruka. Veškeré implicitní záruky obchodovatelnosti a vhodnosti
použití jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky.
Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod ze záruky
ani omezení doby trvání implicitní záruky, proto se na vás výše uvedené výjimky a
omezení nemusejí vztahovat. Tato záruka uděluje specifická zákonná práva, kromě
nichž můžete mít i další práva, která se mezi jednotlivými státy liší.

Poznámka k záruce poskytované na motor:
Systém pro kontrolu emisí v produktu může být pokryt samostatnou zárukou, která
splňuje požadavky stanovené americkými organizacemi EPA (U.S. Environmental
Protection Agency) a/nebo CARB (California Air Resources Board). Na záruku na
systém pro kontrolu emisí se nevztahují výše uvedená omezení týkající se provozních
hodin. Podrobnosti naleznete v prohlášení o záruce na systém kontroly emisí, které
bylo dodáno s výrobkem nebo je součástí dokumentace výrobce k motoru..

Závady na výrobku, které jsou důsledkem jeho nesprávného, nedbalého nebo
nezodpovědného používání.

Jiné země než USA a Kanada
Zákazníci, kteří zakoupili produkty Toro exportované z USA či Kanady, musí kontaktovat distributora (prodejce) produktů Toro, který jim poskytne zásady poskytování záruky
pro danou zemi či oblast. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se službami prodejte podzemního zařízení spokojeni nebo je pro vás obtížné získat informace o záruce,
obraťte se na dovozce výrobků Toro.
Australský zákon na ochranu spotřebitelů: Australští zákazníci naleznou podrobné informace o australském zákoně na ochranu spotřebitelů uvnitř balení nebo u místního
distributora společnosti Toro.
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