Kompakt İş Makineleri
(CTC, CUE)

Toro Garantisi
Bir Yıllık Kısıtlı Garanti

Kapsanmayan Kalemler ve Koşullar

Özet Açıklama
Toro Şirketi, aşağıda belirtilen süre boyunca, aşağıdaki Toro ürününde
görülebilecek malzeme veya işçilik kusurlarını onaracağına söz verir.
Garanti yalnızca Operatör El Kitabında belirtilen rutin bakımları yapıyorsanız
geçerlidir.
Toro başka hiçbir açık garanti vermez. Motor üreticisi kendi motor
garantisini ve özel emisyon sistemi garantisini sunabilir. Varsa, ilgili belgeler
ürününüzle birlikte verilecektir.

Ürünler ve Garanti Dönemleri

Garanti dönemi boyunca meydana gelen arıza veya bozulmaların
tümü, malzeme veya işçilik kusurlarına dayalı değildir. Bu açık garanti,
aşağıdakileri kapsamaz:

•

Yakıt, yağlayıcılar, yağ değişimleri, kablo/bağlantı ayarlamaları, dişler,
çatal dişler, bıçaklar, bujiler, lastikler, raylar, filtreler veya zincirler gibi
düzenli bakımların veya parçaların maliyeti

•
•

Normal eskime nedeniyle bozulan bileşenler

İlk satın alma tarihinden itibaren aşağıdaki süreler geçerlidir:
Garanti Süresi
Ticari
Ev Tipi*
Ürünler
Kompakt Alet Taşıyıcıları, Yürütmeli 1 yıl veya 1000 1 yıl veya 1000
Hendek Kazıcılar, Ağaç Kökü
saat1
saat1
Öğütücü ve Ek Parçalar
•LI-ION Akü
2 yıl
•Motorlar
— Kohler Motorlar
3 yıl
3 yıl
— Diğer tüm motorlar
2 yıl
2 yıl
1

Değiştirilmiş, yanlış kullanılmış, ihmal edilmiş her tür ürün veya parça,
kazalar veya düzgün bakım yapılmaması nedeniyle değiştirilmeli veya
onarılmalıdır

•
•

Toplama ve dağıtım ücretleri

•

Yakıtla ilgili talimat ve gerekliliklerin yerine getirilmemesi (ayrıntılar için
Operatör El Kitabına başvurun), örn.

Yetkili Toro Servis Merkezi dışındaki herhangi biri tarafından yapılan
veya denenen onarımlar

–

Eskimiş yakıt (1 aydan daha eski) veya %10’dan fazla etanol veya
%15’ten fazla MTBE içeren yakıt kullanımı

–

Aracın 1 aydan uzun süre kullanılmadıktan sonra yakıt sisteminin
boşaltılmaması

–

Uygunsuz yakıt

Hangi süre daha önce dolarsa.

*Ev

tipi ürünler, bir birey tarafından satın alınan ve evinizin bulunduğu arazi içinde kullanılan
ürünlerdir. Bir kurumda, kiralık olarak veya birden fazla yerde kullanım ticari kullanım olarak kabul
edilir ve ticari garanti uygulanır.

•

Garanti Hizmetini Almak için Talimatlar
Toro Ürününüzün malzeme veya işçilik açısında kusurlu olduğunu
düşünüyorsanız, şu prosedürü izleyin1:
1.

Ürüne bakım randevusu almak için Toro Yetkili Servis Merkezinize
başvurun. Size en yakın servis merkezini bulmak için
http://www.toro.com adresine gidin ve NEREDEN SATIN ALINIR?’ı seçin.

2.

Ürünü ve satın alma belgenizi (satış makbuzu) servis merkezine
getirin. Servis merkezi sorunu teşhis eder ve garanti kapsamında olup
olmadığını belirler.

3.

Garanti hüküm ve koşulları ile ilgili başka sorularınız da olursa, şu
adresten Toro’yla iletişime geçebilirsiniz:
The Toro Company
Customer Care Department, SWS Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Ücretsiz Hat: 800-888-9926

1Toro Kiralama Müşteri Sözleşmesini imzalayan Toro Yetkili Kiralama Müşterileri, kendi garanti
çalışmalarını yapabilirler. Elektronik olarak garanti talebi oluşturma prosedürleri için lütfen Toro’nun
Kiralama Portalı’nı ziyaret edin veya yukarıdaki ücretsiz numarayı arayın.

•
•
•

Aşağıdakilerden dolayı yapılan tamir veya ayarlamalar:
–

Yakıt sisteminde kirletici maddeler

–

Gerekli bakım ve/veya ayarların yapılmaması

Uygunsuz çalıştırma prosedürleri
Modifiye edilmiş veya onaylanmamış aksesuarların veya Toro’ya ait
olmayan parçaların kullanımından kaynaklanan ürün arızaları.
Başta hava durumu, depolama uygulamaları, bulaşma ya da
onaylanmamış soğutucuların, yağlayıcıların, katkı maddelerinin ya da
kimyasalların kullanılmasından kaynaklanan arızalar

Genel Koşullar
Bu garantiler kapsamındaki tüm onarımlar, Toro onaylı yedek parçalar
kullanan bir Toro Yetkili Servis Bayii tarafından gerçekleştirilmelidir. Bu
garanti kapsamında, onarım işlerinin bir Toro Yetkili Servis Bayii tarafından
yapılması tek çözümünüzdür.
Toro Şirketi, bu garantiler kapsamındaki Toro Ürünlerinin kullanımıyla
bağlantılı dolaylı, tesadüfi veya sonuç niteliğindeki zarar ziyandan
sorumlu değildir. Bunlara, makul arıza veya kullanım dışı dönemlerde
bu garantiler kapsamında tamamlanmasını beklenen onarımlara
yönelik yedek ekipman veya hizmetlerin tedarik maliyeti veya giderleri
de dahildir.
Ticarete ve belirli bir kullanıma uygunluk dahil, tüm zımni garantiler
açık garantinin süresiyle sınırlıdır.

Mal Sahibinin Sorumlulukları
Operatör El Kitabında açıklanan bakım prosedürlerini uygulayarak Toro
Ürününüzü korumanız gerekir. Bu tür rutin bakımlar ister bir bayii ister sizin
tarafınızdan gerçekleştiriliyor olsun, masrafları size aittir. Zorunlu bakım
kapsamında değiştirilmesi planlanan parçaların (“Bakım Parçaları”) değişimi
, ilgili parça için planlanan değişim süresine kadar garanti kapsamındadır.
Gerekli bakım ve ayarlamaları yapmamak, garanti talebinizin reddedilmesi
için gerekçe oluşturabilir.

Bazı eyaletlerde tesadüfi veya sonuç niteliğindeki zarar ziyanın garanti
kapsamı dışında tutulmasına veya zımni bir garantinin ne kadar süreceği
ile ilgili kısıtlamalara izin verilmez, dolayısıyla yukarıdaki istisnalar sizin
için geçerli olmayabilir.
Bu garanti size belirli yasal haklar tanır ve ayrıca eyaletten eyalete değişiklik
gösteren başka haklarınız da olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dışındaki Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada dışında Toro ürünleri satın alan müşteriler, kendi yaşadıkları ülke, bölge veya eyalete ait garanti poliçelerini
almak için en yakın Toro Yetkili Servis Merkeziyle irtibata geçmelidir. Garanti hüküm ve koşulları ile ilgili başka sorularınız da olursa, Toro Şirketiyle
iletişime geçebilirsiniz.

Avustralya Tüketici Kanunu
Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Yasası uyarınca reddedilmesi mümkün olmayan garantilerle sunulur. Önemli arızalar için ürün değişikliği veya para iadesi;
makul sınırlar çerçevesinde öngörülebilir nitelikteki kayıp veya zarar ziyan için de tazminat alma hakkına sahipsiniz. Keza ürünlerin kabul edilebilir kalitede
olmaması ve arızanın önemli bir arıza olduğunun ortaya çıkması durumunda da ürünlerin onarılmasını veya değiştirilmesini isteme hakkınız vardır.
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