Výrobky pro odklízení sněhu
pro domácí účely
Jednoduché a 2stupňové
Elektrické sněhové výrobky
(Int’l)

Záruka poskytovaná na výrobky Toro
a
Počáteční záruka Toro GTS
Souhrnný popis
Společnost Toro Company a její dceřiná společnost Toro Warranty
Company slibují, že zajistí opravu níže uvedeného výrobku Toro, pokud
se u něho vyskytnou vady související s materiály či zpracováním nebo
pokud motor, na který se vztahuje záruka Toro GTS (zaručené spouštění*),
nebude možno spustit prvním nebo druhým zatažením za spouštěč po
níže uvedené období.

Povinnosti vlastníka
Údržbu zařízení Toro musíte provádět v souladu s pokyny k údržbě
popsanými v Provozní příručce. Tuto údržbu, ať již vlastními silami nebo
prostřednictvím prodejce, hradí majitel výrobku. Díly, u nichž je v rámci
údržby plánována výměna, jsou kryté zárukou do doby jejich plánované
výměny. Neprovádění nezbytné údržby a seřizování může být důvodem k
zamítnutí reklamace.

Záruka platí pouze v případě, že provádíte běžnou údržbu uvedenou v
provozní příručce.
Počáteční záruka GTS se nevztahuje na výrobky, které se používají ke
komerčním účelům.
Toro neposkytuje žádnou jinou výslovnou záruku. Výrobce motoru může
poskytovat vlastní záruku na motor a zvláštní záruku na systém řízení
emisí. V případě potřeby bude k vašemu výrobku dodána dokumentace.
Tato záruka zahrnuje náklady na díly a práci, náklady na dopravu hradí
zákazník.
* GTS pouze pro modely Quickclear

Součásti a úkony, na které se nevztahuje záruka
Kromě zvláštní záruky na emisní systém a záruky motoru u některých
produktů neexistuje žádná další výslovná záruka. Tato výslovná záruka
nepokrývá následující:

•

Náklady na běžnou údržbu, opravu nebo výměnu dílů podléhajících
opotřebení, jako jsou nože (lopatky), stírací nože, pásy, pohonné látky,
maziva, výměny oleje, zapalovací svíčky, žárovky, kabely/zapojení
nebo seřízení brzd

•
•

Závada součástí v důsledku běžného opotřebení

•
•
•

Vyzvednutí a doručovací poplatky

Výrobky a záruční lhůty
Záruky jsou omezeny, pokud není uvedeno jinak.
Následující časová období se uplatňují od původního data zakoupení:
Záruční lhůta
2stupňové sněhové výrobky (omezená záruka)
Výrobky
Domácí použití Komerční použití
3 roky
45 dní
SnowMax
— Vyhazovací komín, deflektor
Na dobu
Na
dobu
životnosti1
vyhazovacího komínu a spodní komín
životnosti1
Power Max a Power Max HD
3 roky
45 dní
— Skluz, vychylovací plech skluzu a kryt
Na dobu
Na
dobu
životnosti1
skříně oběžného kola
životnosti1
Power Max 1428 a 1432
3 roky
1 rok
— Skluz, vychylovací plech skluzu a kryt
Na dobu
Na dobu životnosti1
skříně oběžného kola
životnosti1

•

Jednostupňové sněhové výrobky (plná záruka)
Výrobky
Domácí použití Komerční použití
Powerlite
45 dní
2 roky (plné)
45 dní
Quick Clear
2 roky (plné)
–
2 roky
– Zaručené spouštění motoru GTS
Elektrické sněhové výrobky (plná záruka)
Výrobky
Domácí použití Komerční použití
–
2 roky
1800 Power Curve
1

•

Jakýkoliv produkt nebo díl, který byl upraven, nesprávně použit nebo
nesprávně udržován, nebo vyžaduje výměnu nebo opravu v důsledku
poruchy nebo nedostatku řádné údržby

Nesprávné provozní používání, nedbalost nebo nehody
Opravy nebo pokusy o opravu provedené jiným subjektem než je
autorizované servisní středisko společnosti Toro
Opravy nebo seřízení za účelem odstranění počátečních obtíží
majících následující příčiny:
–

nedodržení doporučených postupů při manipulaci s palivem (více
informací viz provozní příručka);

–

odstraňování znečišťujících látek v palivovém systému;

–

používání starého paliva (starší než jeden měsíc) nebo paliva, jež
obsahuje více než 10 % ethanolu nebo více než 15 % MTBE;

–

neprovedení vypuštění palivového systému před obdobím, kdy
nebude stroj používán déle než jeden měsíc;

–

nedodržení správných postupů údržby;

–

použití nesprávného paliva (v případě pochybností vyhledejte
potřebné údaje v provozní příručce);

–

náraz nabíracího šroubu/lopatek sněhové frézy na překážku.

Zvláštní provozní podmínky, při kterých může spouštění motoru
vyžadovat více pokusů:
–

první spouštění po delší době nepoužívání (trvající déle než tři
měsíce) nebo po sezónním uskladnění;

–

spouštění při nízkých teplotách pod -23 °C.

Pouze původní majitel.

Pokyny pro poskytnutí záruční opravy
Domníváte-li se, že výrobek Toro vykazuje závadu na materiálu nebo
dílenském zpracování, postupujte podle následujících pokynů:
1.

O zajištění servisu vašeho výrobku požádejte autorizované servisní
středisko Toro. Navštivte internetové stránky http://www.toro.com a
vyhledejte servisní středisko Toro ve své oblasti v nabídce „Where
to Buy“.

2.

Do servisního střediska prodejce dodejte výrobek a doklad
o zakoupení (účtenku). Servisní středisko provede diagnostiku
problému a určí, zda se na něj vztahuje záruka.

3.

Pokud máte další dotazy ohledně záručních podmínek, kontaktujte
společnost Toro na adrese:
Toro Warranty Company
Toro Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 Spojené státy
001–952–948–4707

•

Nesprávné postupy startování – pokud při spouštění zařízení dojde
k potížím, nahlédněte do Uživatelské příručky, abyste se ujistili, že
při spouštění postupujete správným způsobem. Tím si můžete ušetřit
zbytečnou návštěvu autorizovaného servisního střediska Toro.

Obecné podmínky
Práva kupujícího jsou definována národními zákony příslušné země.
Tato záruka žádným způsobem neomezuje práva kupujícího definovaná
národními zákony.

Australský spotřebitelský zákon
Naše zboží přichází se zárukami, které podle australského zákonu
o ochraně spotřebitele nelze vyloučit. Máte nárok na výměnu nebo
náhradu za závažnou závadu a odškodnění za jakoukoli jinou důvodně
předvídatelnou ztrátu nebo škodu. Máte rovněž nárok na opravu nebo
výměnu zboží, pokud není jeho kvalita přijatelná a závada nepředstavuje
závažné selhání.
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