Toro garantii
ja
Toro GTS-i käivitusgarantii

Eraotstarbelised kaubad (rahvusvaheline)

Kokkuvõttev kirjeldus

Omaniku kohustused

The Toro Company lubab remontida allpool toodud Toro toote, kui sellel on defektseid materjale või
tehnilisi omadusi või kui mootor ei käivitu esimesel või teisel tõmbamisel (GTS-i käivitusgarantii),
allpool loetletud perioodiks.
Garantii kehtib ainult siis, kui viite läbi rutiinse hoolduse, mida kirjeldatakse kasutusjuhendis.

Peate Toro toodet hooldama vastavalt kasutusjuhendis toodud hooldusprotseduuridele. Sellise
rutiinse hoolduse, olgu selle läbiviijaks edasimüüja või teie ise, eest maksate ise. Hoolduse käigus
väljavahetamisele kuuluvate osade („Hooldusosad“) garantii kehtib kuni selle osa kohta ettenähtud
kasutusperioodi lõpuni, mil osa tuleb välja vahetada. Kui nõutud hooldust ja seadistusi ei viida läbi,
võib see olla aluseks garantiinõude tagasilükkamiseks.

GTS-i käivitusgarantii ei kehti toote kaubandusliku kasutuse korral.

Üksused ja tingimused, mis ei ole kaetud

Toro ei anna muud selgesõnalist garantiid. Mootori tootja võib mootorile pakkuda omapoolset
garantiid ja spetsiaalset heitgaasisüsteemi garantiid. Kui see kehtib, on dokumentatsioon tootega
kaasas.

•

Kaetud tooted
Järgmised ajaperioodid rakenduvad alates algsest ostukuupäevast.

Tooted
Kaabits

Eriomadused

Mootor
76 cm 72 V murutraktor
Mootor
Ülekanne
Aku
81 cm 72 V murutraktor
Mootor
Ülekanne
Aku
Elektrimootoriga muruniidukid
•Lõikekorpus
Mootor
Aku
•Teraskorpus
Mootor
TimeMaster niidukid
Kere
Mootor
Aku
Elektrilised käsitööriistad
Ultra tooted
Flex Force’i tooted
60 V Laadija / aku
60 V elektrimootoriga muruniidukid
Allpool toodud nullpöörderaadiusega
Aku
Manused
TimeCutter
Kere
Mootor

Garantiiperiood
Eraotstarbeline*
Kaubanduslik
2 aastat
30 päeva
2 aastat
1 aasta
3 aastat
30 päeva
3 aastat
30 päeva
3 aastat
30 päeva
3
3
3
3
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aastat
aastat
aastat

30
30
30
30

3 aastat

2 aastat
GTS 2 aastat 1
3 aastat
GTS 3 aastat 1

90
90
2 aastat
30
90

päeva
päeva
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päeva
päeva

90 päeva
90 päeva
2 aastat
30 päeva
30 päeva
1 aasta
30 päeva
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•
•

30 päeva
2 aastat või 300
tundi 2

Titan
Kere ja mootor

3 aastat või 300 tundi

2

Kere ja mootor

4 aastat või 500 tundi

2

Titan HD

*Eraotstarbeline

kasutus tähendab toote kasutamist teie koduga samal krundil. Kasutamist mitmes
asukohas loetakse kaubanduslikuks kasutamiseks ning kehtib kaubanduslik garantii.
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päeva
päeva
päeva
päeva

2 aastat
2 aastat
3 aastat
3 aastat

•
•

30 päeva

5 aastat
GTS 5 aastat 1

2 aastat
3 aastat
3 aastat
3 aastat
niidukid

Mitte kõik garantiiperioodi jooksul aset leidvad toote rikked või tõrked ei ole tingitud materjali või töö
puudujääkidest. See vahetu garantii ei kata järgmist.
Kulutused tavapärasele hooldusele või osadele, näiteks kütus, määrdeained, õlivahetused,
kaablite/ühenduste seadistamine, filtrid, süüteküünlad, õhufiltrid, terade teritus või kulunud
terad, või piduri ja siduri reguleerimine
Komponendid, mille rike on tingitud tavapärasest kulumisest
Mis tahes toode või osa, mida muudeti, kuritarvitati, ei hooldatud, mis vajab vahetamist või
parandamist õnnetuste või õige hoolduse puudumise tõttu
Järgitulemis- ja tarnekulud
Parandustööd või parandustööde katsetamine, mida ei viinud läbi Toro hoolduskeskus
Tankimisjuhiste ja nõuete eiramine (vt detailset infot kasutusjuhendist), nagu näiteks:
–

vana kütuse kasutamine (vanem kui 1 kuu) või kütuse kasutamine, mis sisaldab rohkem
kui 10% etanooli või rohkem kui 15% MTBE-d;

–

kütusesüsteemi ei tühjendata enne mis tahes seisakuperioodi, mis on pikem kui 1 kuu;

–

ebasobiv kütus

Parandused või seadistused, mis on tingitud järgmisest:
–

saasteained küttesüsteemis;

–

nõutavat hooldust ja/või seadistusi ei viida läbi;

–

lõiketera tabab mingit objekti;

–

Vale käivitusprotsess

Spetsiaalsed töötingimused, kui käivitamiseks võib olla vaja rohkem kui 2 tõmmet:
–

esmakordne kasutuselevõtt pärast pikemat kui 3-kuulist mittekasutamist või hooajalist
ladustamist;

–

käivitamine jaheda temperatuuriga, näiteks varakevadel või hilissügisel

Toote tõrked, mis on tingitud muudetud või heakskiiduta lisatarvikute või muude kui Toro
lisatarvikute kasutamisest.
Tõrked, mis on tingitud välistest jõududest, muu hulgas: ilm, ladustuspraktikad, saastumine
või ebasobivate jahutusvedelike, määrdeainete, lisaainete või kemikaalide kasutamine

Üldtingimused
Kõik selle garantii alla kuuluvad parandustööd tuleb läbi viia volitatud teenusepakkujal, kasutades
Toro heakskiiduga varuosi. Sellised parandustööd on ainsaks selle garantii alusel pakutavaks
heastamisvahendiks.
Ettevõte The Toro Company ei vastuta kaudsete, juhuslike või tulenevate kahjude eest,
mis on seotud selle garantiiga kaetud Toro toodete kasutamisega, k.a mis tahes kulud
asendusvarustusele või hooldusele tõrke korral või kompensatsioon aja eest, mis kulub selle
garantiiga ettenähtud parandustööde lõpetamisele ja mil toodet ei saa kasutada.
Ostja koduriik võib anda täiendavaid juriidilisi õigusi, mida selle garantiiga ei piirata.

GTS-i käivitusgarantii ei kehti toote kaubandusliku kasutuse korral.
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sellest, mis juhtub varem.

Garantiist võib keelduda, kui tunnilugeja on lahti ühendatud, seda on muudetud või kui sellel
on märke rikkumisest.

Juhised garantiihoolduse saamiseks
Kui arvate, et teie Toro toote materjalides või töö kvaliteedis esineb defekte, järgige alltoodud
protseduuri.
1.

Võtke toote hoolduse korraldamiseks ühendust Toro volitatud klienditeenindusega. Minge
veebilehele http://www.toro.com ja valige jaotis WHERE TO BUY (KUST OSTA ), leidmaks teie
piirkonnas asuva Toro hoolduskeskuse.

2.

Viige toode ja ostutõend (müügitšekk) hoolduskeskusesse. Hoolduskeskus määrab probleemi
kindlaks ja tuvastab, kas sellele kehtib garantii.

3.

Edasiste garantiitingimusi puudutavate küsimuste korral võite Toroga ühendust võtta järgmisel
aadressil.

Muud riigid peale USA ja Kanada
Kliendid, kes on ostnud Toro toote väljaspool USA-d või Kanadat, peaksid oma riigi, provintsi või
osariigi garantiitingimuste saamiseks ühendust võtma Toro volitatud hoolduskeskusega. Edasiste
garantiitingimusi puudutavate küsimuste korral võite ettevõttega The Toro Company ühendust võtta.

Austraalia tarbijakaitseseadus
Meie toodetel on garantii, mida ei saa Austraalia tarbijakaitseseaduse kohaselt välistada. Teil on
õigus asendustootele või saada raha tagasi, kui tegemist on olulise talitlushäirega, ning õigus saada
kompensatsiooni mis tahes muu mõistlikult ennustatava kao või kahju eest. Samuti on teil õigus oma
kaupade parandamisele või väljavahetamisele juhul, kui nende kvaliteet ei ole piisav ja kui tõrke
tulemuseks ei ole oluline talitlushäire.

The Toro Company.
Klienditoe osakond, osakond RLC
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA
001-952-948-4707
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