Kompaktinė statybos įranga
(CTC, CUE)

„Toro“ garantija
Vienerių metų ribotoji garantija

Santraukos aprašas

Daiktai ir sąlygos, kuriems garantija netaikoma

Bendrovė „Toro“ pasižada suremontuoti žemiau nurodytą „Toro“ gaminį, jei
žemiau nurodytu laikotarpiu jame atsiranda medžiagų ar gamybos trūkumų.

Ne visi gaminio gedimai ar veikimo sutrikimai, įvykę garantiniu laikotarpiu,
yra medžiagų ar gamybos defektai. Ši aiškiai išreikšta garantija netaikoma:

Garantija galioja tik tuo atveju, jei atliksite įprastą techninę priežiūrą,
nurodytą naudotojo vadove.

•

išlaidoms, susijusioms su įprasta technine priežiūra ar atsarginėmis
dalimis, tokiomis kaip degalai, tepalai, alyvos keitimai, kabelių / jungčių
reguliavimas, dantys, dantys, mentės, uždegimo žvakės, padangos,
vikšrai, filtrai ar grandinės;

•
•

dalims, sugedusioms dėl įprasto susidėvėjimo;

„Toro“ nesuteikia jokios kitos aiškios garantijos. Variklio gamintojas gali
suteikti savo garantiją varikliui ir specialiai išmetamųjų teršalų sistemai.
Tokiu atveju atitinkami dokumentai bus pateikti kartu su šiuo gaminiu.

Gaminiai ir garantijos laikotarpiai
Nuo pirmojo pirkimo datos taikomi šie laikotarpiai:
Gaminiai
Kompaktiniai įrankių laikikliai,
nesavaeigės tranšėjų kasimo
mašinos, kelmų pjaustyklės ir
priedai
•Ličio jonų akumuliatorius
•Varikliai
— „Kohler“ varikliai
— Visi kiti varikliai
1

Garantijos laikotarpis
Komerciniai
Buitiniai *
1 metai arba 1 metai arba
1000 darbo
1000 darbo
valandų1
valandų1

•
•
•

2 metai
3 metai
2 metai

3 metai
2 metai

Priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

*Buitinis

naudojimu laikomi atvejai, kai įrangą įsigyja privatus asmuo ir ji naudojama nuosavoje
teritorijoje. Naudojimas institucijoje, nuoma arba darbas daugiau nei vienoje vietoje laikomi
komerciniu naudojimu, todėl taikoma komercinė garantija.

•

Naudojimosi garantiniu aptarnavimu instrukcijos
Jei manote, kad jūsų „Toro“ gaminyje yra medžiagų ar gamybos defektų,
vykdykite šią procedūrą1:
1.

Kreipkitės į įgaliotą „Toro“ aptarnavimo centrą ir susitarkite dėl
gaminio techninio aptarnavimo. Apsilankykite http://www.toro.com
ir pasirinkite KUR NUSIPIRKTI, čia galėsite rasti artimiausią „Toro“
techninio aptarnavimo centrą.

2.

Atgabenkite gaminį ir jo įsigijimą įrodantį dokumentą (pardavimo čekį)
į techninio aptarnavimo centrą. Techninio aptarnavimo centre bus
diagnozuota problema ir nustatyta, ar gaminiui taikoma garantija.

3.

Papildomais klausimais, susijusiais su garantinėmis sąlygomis, galite
kreiptis į „Toro“:
The Toro Company
Customer Care Department, SWS Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Nemokamas tel. numeris: 800-888-9926

1„Toro“ įgalioti nuomos klientai, pasirašę „Toro“ nuomos kliento sutartį, gali atlikti garantinius darbus
patys. Apsilankykite „Toro“ nuomos portale, kur galėsite atlikti elektronines garantijos paraiškų
teikimo procedūras, arba paskambinkite aukščiau nurodytu nemokamu telefono numeriu.

Savininko atsakomybė
Savo „Toro“ gaminį turite prižiūrėti vykdydami techninės priežiūros
procedūras, aprašytas naudotojo vadove. Ši įprasta techninė priežiūra bus
atliekama jūsų sąskaita, nepriklausomai nuo to, kas ją atliks – pardavėjas
ar jūs. Dalims, kurias planuojama keisti atliekant būtinąją techninę priežiūrą
(„Techninės priežiūros dalys“), suteikiama garantija tam tikru laikotarpiu
iki numatyto tos dalies keitimo laiko. Neatlikus reikiamos priežiūros ir
pakeitimų, garantijos paraiška gali būti atmesta.

bet kokiems gaminiams ar jų daliai, kuri buvo konstrukciškai pakeista,
netinkamai naudota, aplaidžiai prižiūrėta, arba kuriuos reikia keisti ar
taisyti dėl avarijų ar netinkamos priežiūros;
atsiėmimo ar pristatymo išlaidoms;
remontui ar bandymui atlikti remonto darbus, kuriuos atliko ne įgaliotas
„Toro“ aptarnavimo centras;
nesilaikant kuro pylimo instrukcijų ir reikalavimų (išsamios informacijos
ieškokite naudotojo vadove), kaip antai:
–

pasenusio kuro (virš 1 mėnesio) arba kuro, kuriame yra daugiau
kaip 10 % etanolio ar daugiau kaip 15 % MTBE, naudojimas,

–

kuro sistemos neištuštinimas prieš daugiau kaip 1 mėnesio
trukmės prastovas,

–

netinkamas kuras;

remonto ar reguliavimo darbams, susijusiems su:
–

kuro sistemos užteršimu,

–

reikiamos techninės priežiūros ir (arba) reguliavimo darbų
nevykdymu;

•
•

dėl neteisingų užvedimo procedūrų;

•

gedimams, atsirandantiems dėl išorinio poveikio, įskaitant, bet tuo
neapsiribojant: oro sąlygas, saugojimo būdą, taršą arba nepatvirtintų
aušinimo skysčių, tepalų, priedų ar chemikalų naudojimą.

gaminio gedimams, susijusiems su modifikuotų ar nepatvirtintų priedų
arba ne „Toro“ dalių naudojimu;

Bendrosios sąlygos
Visus remonto darbus, kuriems taikomos ši garantija, turi atlikti įgaliotasis
„Toro“ prekybos atstovas, naudodamas „Toro“ patvirtintas atsargines dalis.
Pagal šią garantiją vienintelis garantinių paraiškų sprendimas yra remonto
darbų atlikimas įgalioto „Toro“ prekybos atstovo dirbtuvėse.
Bendrovė „Toro“ neatsako už netiesioginę, atsitiktinę ar pasekminę
žalą, susijusią su „Toro“ gaminių, kuriems taikoma ši garantija,
naudojimu, įskaitant bet kokias išlaidas ar nuostolius, susijusius
su pakaitinės įrangos ar paslaugų teikimu pagrįstu gedimo ar
nenaudojimo laikotarpiu, kol bus baigti remonto darbai pagal šią
garantiją.
Visos numanomos garantijos, įskaitant tinkamumą parduoti ir
tinkamumą konkrečiam tikslui, yra ribojamos aiškiai išreikštos
garantijos trukme.
Kai kuriose valstijose neleidžiama išskirti atsitiktinės ar pasekminės žalos ar
numanomos garantijos trukmės apribojimų, todėl pirmiau nurodytos išimtys
gali būti jums netaikomos.
Ši garantija suteikia jums konkrečias įstatymais numatytas teises, be to,
jums gali priklausyti ir kitos teises, kurios kiekvienoje valstybėje skiriasi.

Šalys, išskyrus JAV ar Kanadą
Klientai, įsigiję „Toro“ gaminius ne JAV ar Kanadoje, turėtų kreiptis į „Toro“ įgaliotąjį aptarnavimo centrą ir paprašyti jūsų šalyje, regione ar valstijoje
galiojančias garantijos taisykles. Papildomais klausimais, susijusiais su garantinėmis sąlygomis, galite kreiptis į bendrovę „Toro“:

Australijos vartotojų teisė
Mūsų prekėms suteikiamos garantijos, kurių pagal Australijos vartotojų įstatymus pašalinti negalima. Jūs turite teisę į pakeitimą ar kompensaciją didelio
gedimo atveju ir kompensaciją už visus kitus pagrįstai numatomus nuostolius ar žalą. Taip pat turite teisę reikalauti, kad prekės būtų suremontuotos ar
pakeistos, jei jos yra netinkamos kokybės, o gedimas nėra laikomas dideliu.
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