Utrustning avsedd för underjordsarbete

Toros garanti
Begränsad garanti

•

Villkor
The Toro Company och dess dotterbolag, Toro Warranty Company, lovar tillsammans,
enligt ett avtal dem emellan, att reparera de angivna Toro-produkterna som listas
nedan, om material- eller tillverkningsfel föreligger eller om de slutar att fungera när en
komponent går sönder under perioden som anges nedan.
Denna garanti täcker kostnaderna för reservdelar, arbete, och transport (max 48
mil tur och retur).

•

Produkter som omfattas
The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar
gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-utrustning för
underjordsarbete (”produkten”) inte har några material- och tillverkningsfel. Om
ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan
kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnostik, utförande av arbetet samt reservdelar.
Nedanstående garanti gäller från det datum då produkten levererats till den
ursprungliga köparen i återförsäljarledet eller uthyrningsägaren.
Garantiperiod

Borrmaskiner, dikesgrävare och
vätskeblandare
Alla redskapsserier
Stenhammare
Borrmaskins- och dikesgrävarmotorer
Vätskeblandarmotorer

1 år eller 1 000 körtimmar1

2Vissa

•
•
•

Produkter

1Beroende

•

1 år
6 månader
2 år eller 2 000 körtimmar1,
2 år2

Slitdelar som förbrukas vid användning, förutom om dessa visar sig vara defekta.
Exempel på delar som förbrukas eller används upp vid normal användning
av produkten omfattar, men är inte begränsade till: bromsar, filter, lampor,
glödlampor, remmar, larvband eller däck, grävtänder, grävarmar, gräv-, driv- eller
larvbandskedjor, larvbandsklossar, drev, mellandrev, valsar, knivar, eggar eller
andra komponenter som används i marken.
Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte
begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av
bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, vatten eller kemikalier m.m. som
ej har godkänts.
Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel
eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.
Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av
slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekaler m.m.
Transportkostnader, resetid, bränsleförbrukning eller övertid som är kopplat till
transport av produkten till den auktoriserade Toro-återförsäljaren.

Reservdelar
2

på vilket som inträffar först.

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

Reservdelar som planeras att bytas ut i förbindelse med nödvändigt underhåll
enligt bruksanvisningen omfattas endast av garantin under perioden fram till den
planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den
här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och
tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet
ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid
garantireparationer.

Anvisningar för garantiservice

Ägaren bekostar underhållet

Du är ansvarig för att meddela återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du
tror att ett fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta
en återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter
beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera
motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra
det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Toros kundsupport
Toro Warranty Company

Allmänna villkor
Reparation av en auktoriserad Toro-återförsäljare av utrustning för underjordsarbete,
som använder sig av godkända Toro-reservdelar, är den enda kompensation som du
har rätt till enligt denna garanti.

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA
Avgiftsfritt: 855-493-0088 (kunder i USA)
+1-952-948-4318 (internationella kunder)

Ägarens ansvar
Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar
som krävs, i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen. Om du inte utför
det underhåll och de justeringar som krävs kan detta leda till att ett eventuellt
garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas
Det är inte alla produkt- eller funktionsfel som kan inträffa under garantiperioden som
beror på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

•
•
•

Produktfel som orsakats av att andra reservdelar än Toro-originaldelar har
använts eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har
tillverkats av Toro har monterats och använts. I vissa fall erbjuder tillverkaren en
separat garanti för sådana produkter.
Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de
justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas
om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket
Rekommenderat underhåll i bruksanvisningen.
Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av
produkten.

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
av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs.
Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om
denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. 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.

Anmärkning om motorgarantin:
Produktens emissionskontrollsystem kan omfattas av en separat garanti som uppfyller
de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental
Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California
Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte
tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen
om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens
dokumentation för ytterligare information..

Andra länder än USA och Kanada
Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från 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 den service du får av återförsäljaren av utrustning för underjordsarbete eller har svårt att få
garantiupplysningar bör du kontakta Toro-importören.
Konsumenträtt i Australien: Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.
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