Urządzenia do prac pod ziemią

Gwarancja Toro
Ograniczona gwarancja

Warunki

•

Firma Toro i jej podmiot stowarzyszony Toro Warranty Company, zgodnie z umową
między nimi zawartą, wspólnie zobowiązują się do naprawy wymienionych poniżej
produktów Toro, w razie wystąpienia w nich wad materiałowych i wykonawczych, lub
w przypadku zatrzymania ich pracy spowodowanego awarią któregoś z podzespołów
w okresie wymienionym poniżej.

•

Gwarancja obejmuje koszty części, robocizny i transportu (do 480 km w obie strony).

Produkty objęte gwarancją

•

Firma Toro® i jej podmiot stowarzyszony, Toro Warranty Company, zgodnie z zawartą
między nimi umową, wspólnie gwarantują, że zakupiona kompaktowa maszyna
Toro Underground („Produkt”) jest wolna od jakichkolwiek wad materiałowych i
wykonawczych. Jeżeli spełnione są warunki gwarancji, Produkt zostanie przez nas
naprawiony bezpłatnie; dotyczy to także diagnostyki, robocizny i części zamiennych.
Niniejsza gwarancja obowiązuje od daty dostarczenia Produktu do pierwotnego
nabywcy detalicznego lub najemcy.

•
•

Produkty

Okres gwarancji

Wiertnice, koparki do rowów i mieszalniki
cieczy
Wszystkie szeregowe osprzęty
Młot do skał
Silniki wiertnic i koparek do rowów
Silniki mieszalników cieczy

Rok lub 1000 roboczogodzin1

1W

1 rok
6 miesięcy
Dwa lata lub 2000 roboczogodzin1, 2
2 lata 2

zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

2Niektóre
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Normalny poziom hałasu, drgań i zużycia.
Normalne zużycie obejmuje m.in. zużycie foteli, powierzchni malowanych, rysy
na naklejkach i szybach itp.
Wydatki na holowanie, transport i/lub nadgodziny powiązane z transportem
produktu do autoryzowanego sprzedawcy firmy Toro.

Części
Części zaplanowane do wymiany w ramach wymaganej konserwacji zgodnie z
Instrukcją obsługi są objęte gwarancją przez okres do planowego czasu wymiany dla
danej części. Części wymienione w ramach gwarancji są objęte przez cały czas
trwania pierwotnej gwarancji na produkt i stają się własnością Toro. Ostateczną
decyzję o naprawie istniejącej części lub jej wymianie podejmuje firma Toro. Do
napraw gwarancyjnych mogą być używane odnawiane części.

Regulowanie, smarowanie, czyszczenie i polerowanie silnika, wymiana filtrów i
chłodziwa oraz realizacja zalecanych czynności konserwacyjnych to normalne
procedury serwisowe Toro, które właściciel musi realizować na własny koszt.

Warunki ogólne
Na podstawie tej gwarancji naprawy mogą być wykonywane tylko przez
autoryzowanych sprzedawców maszyn kompaktowych firmy Toro Underground z
wykorzystaniem oryginalnych części zamiennych firmy Toro.
Firmy The Toro Company i Toro Warranty nie ponoszą odpowiedzialności
za pośrednie, przypadkowe ani wynikowe szkody związane z użytkowaniem
produktów Toro objętych tą gwarancją, w tym za jakiekolwiek koszty i wydatki
związane z zapewnieniem maszyn lub usług zastępczych w uzasadnionych
okresach występowania usterek lub braku eksploatacji w oczekiwaniu na
naprawę w ramach gwarancji. Oprócz gwarancji emisji zanieczyszczeń, o
której mowa poniżej, w stosownych przypadkach nie ma innych wyraźnych
gwarancji. Wszelkie domniemane gwarancje dotyczące wartości handlowej i
przydatności do określonych zastosowań są ograniczone do okresu objętego
niniejszą gwarancją.

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Numer bezpłatny: 855-493-0088 (dla klientów z USA)
1-952-948-4318 (dla klientów międzynarodowych)

Obowiązki właściciela
Właściciel Produktu jest odpowiedzialny za realizację niezbędnych czynności
konserwacyjnych i regulacyjnych zgodnie z informacjami w Instrukcji obsługi.
Niewykonywanie wymaganych czynności konserwacyjnych i regulacyjnych może być
podstawą do odrzucenia roszczeń gwarancyjnych.

Elementy i sytuacje nie objęte gwarancją
Nie wszystkie uszkodzenia i usterki Produktu, które wystąpią w okresie gwarancyjnym,
są wadami materiałowymi lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje następujących
elementów:

•

Uszkodzeń lub problemów wynikających z nieprawidłowego paliwa (benzyny,
diesla lub biodiesla) niezgodnego z odpowiednimi normami branżowymi.

Konserwacja jest realizowana na koszt właściciela.

Użytkownik jest odpowiedzialny za bezzwłoczne powiadomienie przedstawiciela
Underground o podejrzeniu wystąpienia sytuacji gwarancyjnej. Aby uzyskać pomoc
w znalezieniu przedstawiciela Underground lub w razie pytań dotyczących praw lub
obowiązków gwarancyjnych, prosimy o kontakt:

•

Uszkodzeń powstałych w wyniku wpływów zewnętrznych. Do warunków
uznawanych za będące wpływami zewnętrznymi należą m.in. pogoda, praktyki
przechowywania, zanieczyszczenia, stosowanie niedozwolonego chłodziwa,
smarów, dodatków, wody, substancji chemicznych itp.

silniki używane w produktach firmy Toro są objęte gwarancją producenta silnika.

Instrukcja korzystania z serwisu gwarancyjnego

•

•

Części podlegających zużyciu w następstwie używania, chyba że okażą się
wadliwe. Przykłady części, które są zużywane w trakcie normalnej eksploatacji:
hamulce, filtry, lampy, żarówki, bieżniki, opony, zęby kopiące, łyżki kopiące,
napędy, łańcuchy, gąsienice, nakładki na podwozie, koła napędowe, rolki, ostrza,
krawędzie tnące i inne elementy mające styczność z ziemią.

Uszkodzeń Produktu wynikających z używania nieoryginalnych części
zamiennych Toro, instalacji i eksploatacji dodatkowego wyposażenia oraz
zmodyfikowanych akcesoriów wyprodukowanych przez inne firmy niż Toro.
Elementy te mogą być objęte gwarancją ich producenta.

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.

Uwaga dotycząca gwarancji silnika:
Układ kontroli emisji spalin w Produkcie może być objęty osobną gwarancją
spełniającą wymagania ustalone przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska
(Environmental Protection Agency; EPA) i/lub Kalifornijską Radę Ochrony Czystości
Powietrza (California Air Resources Board; CARB). Ograniczenia określone powyżej
nie mają zastosowania do gwarancji na układ kontroli emisji spalin. Szczegółowe
informacje można znaleźć w dokumencie Engine Emission Control Warranty
Statement dołączonym do Produktu lub zawartym w dokumentacji producenta silnika.

Uszkodzeń Produktu wynikających z niewykonywania zalecanych czynności
konserwacyjnych i/lub regulacyjnych. Nieprawidłowa konserwacja produktu
Toro niezgodnie z zaleceniami przedstawionymi w Instrukcji obsługi może
spowodować odrzucenie roszczeń gwarancyjnych.
Uszkodzeń Produktu wynikających z użytkowania produktu w sposób agresywny,
niedbały lub lekkomyślny.

Wszystkie kraje oprócz USA i Kanady
Klienci, którzy nabyli produkt Toro wyeksportowany ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, powinni skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub sprzedawcą produktów
Toro w celu uzyskania informacji o warunkach gwarancyjnych obowiązujących w danym kraju. Użytkownik, który z jakichkolwiek powodów nie jest zadowolony z obsługi
świadczonej przez dystrybutora lub ma trudności z uzyskaniem informacji o warunkach gwarancyjnych, proszony jest o kontakt z importerem produktów Toro.
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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