Toro garantija
un
Toro GTS iedarbināšanas garantija

Mājsaimniecības produkti (starpt.)

Apraksta kopsavilkums

Īpašnieka atbildība

Uzņēmums The Toro Company uz tālāk minēto periodu apsola labot zemāk norādīto Toro produktu,
ja rodas tā materiālu vai izpildījuma bojājums vai dzinēju nevar iedarbināt ar pirmo vai otro
mēģinājumu (GTS iedarbināšanas garantija).

Jums jāuztur jūsu Toro izstrādājums, ievērojot Operatora rokasgrāmatā minētās apkopes
procedūras. Šāda jūsu vai izplatītāja veikta plānveida apkope ir uz jūsu rēķina. Daļas, kurām
plānota nomaiņa saskaņā ar apkopi ("Apkopes daļas"), tiek piemērota garantija laika periodā līdz
plānotajam daļas nomaiņas laikam. Ja netiek veikta nepieciešamā apkope un regulēšana, garantija
var tikt padarīta nederīga.

Garantija tiek piemērota tikai, ja jūs veicat Operatora rokasgrāmatā norādīto plānveida tehnisko
apkopi.

Vienumi un apstākļi, uz kuriem neattiecas garantija

GTS iedarbināšanas garantija neattiecas, ja produktu izmanto komerciāli.
Toro nesniedz nekādu citu izteiktu garantiju. Dzinēja ražotājs var sniegt pats savu dzinēja garantiju
un īpašu izmešu sistēmas garantiju. Ja piemērojams, ar jūsu izstrādājumu tiks nodrošināta
dokumentācija.

Ne visi izstrādājuma defekti vai atteices, kas rodas garantijas perioda laikā, ir materiālu vai
izpildījuma defekti. Šī izteiktā garantija neietver sekojošo:

•

Iekļautie produkti
Sākot ar sākotnējo iegādes datumu, tiek piemēroti šādi laika periodi:

Izstrādājums Informācija
Skarifikators
Dzinējs
76 cm 72 V zālienu traktors
Dzinējs
Transmisija
Akumulators
81 cm 72 V zālienu traktors
Dzinējs
Transmisija
Akumulators
Stumjami elektriskie pļāvēji
•Liets karkass
Dzinējs
Akumulators
•Tērauda korpuss
Dzinējs
TimeMaster pļāvēji
Vienība
Dzinējs
Akumulators
Elektriski rokas instrumenti
Ultra produkti
Flex Force produkti
60 V lādētājs / akumulators
60 V stumjami elektriskie pļāvēji
Visas braucamās vienības
Akumulators
Agregāti
TimeCutter pļāvēji
•Dzinēji
—Kohler
—Toro viencilindra
—Toro divu cilindru
—Briggs and Stratton
Titan Vienība un dzinējs

Garantijas
Mājsaimniecības*
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periods
Komerciālais
30 dienas
1 gads
30 dienas
30 dienas
30 dienas
30 dienas
30 dienas
30 dienas
30 dienas
30 dienas
90 dienas
90 dienas
2 gadi
30 dienas
90 dienas
90 dienas
90 dienas
2 gadi

gadi
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30 dienas
30 dienas
1 gads
30 dienas

3 gadi

2 gadi
2 gadi
30 dienas

3 gadi
3 gadi
3 gadi
3 gadi

3 gadi
90 dienas
3 gadi vai
300 stundas2
90 dienas
3 gadi vai 300 stundas2

*Mājsaimniecības

nolūkiem nozīmē produkta izmantošanu jūsu mājas ietvaros. Izmantošana
vairāk nekā vienā atrašanās vietā tiek uzskatīta par komerciālu izmantošanu, un uz to attiecas
komercgarantija.
1Toro

GTS iedarbināšanas garantija neattiecas, ja produktu izmanto komerciāli.

2Atkarībā

no tā, kas pienāk ātrāk.

Garantiju var noraidīt, ja stundu mērītājs ir atvienots, mainīts vai tam ir iejaukšanās pazīmes.

Garantijas pakalpojuma iegūšanas instrukcijas
Ja uzskatāt, ka jūsu Toro izstrādājums ietver bojātus materiālus vai izpildījumu, ievērojiet šo
procedūru:
1.

Sazinieties ar savu Toro pilnvaroto servisa centru, lai nokārtotu šī izstrādājuma apkopi.
Apmeklējiet http://www.toro.com un izvēlieties WHERE TO BUY (KUR IEGĀDĀTIES), lai atrastu
Toro servisa centru jūsu apgabalā.

2.

Paņemiet izstrādājumu un jūsu pirkuma apstiprinājumu (pārdošanas kvīti) līdzi uz servisa
centru. Servisa centrs konstatēs problēmu un noteiks, vai to sedz garantija.

3.

Ja rodas papildus jautājumi saistībā ar garantijas noteikumiem un nosacījumiem:

Sazinieties:

•
•
•
•
•

•

•

•
•

Regulārās tehniskās apkopes vai detaļu izmaksas, piemēram, par degvielu, smērvielām, eļļas
maiņu, kabeļu/savienojumu regulēšanu, filtriem, kvēlsvecēm, gaisa filtriem, asmens asināšanu
vai nodilušiem asmeņiem, vai bremžu un sajūga regulēšanu.
Komponenti, kuri saskaras ar parastu nodilumu
Ikviens izstrādājums vai daļa, kas ir mainīta, nepareizi izmantota, atstāta novārtā, kam ir
nepieciešama nomaiņa vai remonts negadījumu vai nepareizas apkopes rezultātā
Saņemšanas un piegādes izmaksas
Remonts vai remonta mēģinājums, ko veic persona, kas nav pilnvarots Toro servisa centrs
Ja netiek ievērotas degvielas uzpildes instrukcijas un prasības (informāciju skatiet Operatora
rokasgrāmatā), piemēram:
–

vecas degvielas izmantošana (vairāk nekā 1 mēnesi veca) vai arī degviela satur vairāk
nekā 10% etanola vai vairāk nekā 15% MTBE

–

Ja degviela netiek izlieta no sistēmas vairāk nekā 1 mēnesi ilgā neizmantošanas periodā

–

Nepareiza degviela

Remonts vai regulēšana, ko izraisa:
–

piesārņojums degvielas sistēmā

–

Nepieciešamās apkopes un/vai regulēšanas neveikšana

–

Rotējošā pļāvēja asmens sadursme ar objektu

–

Nepareizas palaišanas procedūras

Īpaši darbības apstākļi, kad var būt nepieciešamas vairāk nekā 2 vilkšanas reizes.
–

Pirmreizēja iedarbināšana pēc dīkstāves perioda, kas pārsniedz 3 mēnešus, vai pēc
sezonālas glabāšanas.

–

Iedarbināšana aukstā temperatūrā, piemēram, agrā pavasarī vai vēlā rudenī.

Izstrādājuma defekti, kas radušies no modificētu vai neapstiprinātu piederumu vai ne Toro
daļu izmantošana.
Defekti, ko izraisījusi ietekme no ārpuses, tostarp, bet neaprobežojoties ar, laikapstākļiem;
glabāšanas paradumiem; piesārņojumu; neapstiprinātu dzesēšanas šķidrumu, smērvielu,
piejaukumu vai ķimikāliju izmantošanu

Vispārīgi nosacījumi
Visi remontdarbi šīs garantijas ietvaros ir jāveic pilnvarotam izplatītājam, izmantojot apstiprinātas
Toro nomaiņas daļas. Šāds remonts ir vienīgais līdzeklis šīs garantijas ietvaros.
Uzņēmums The Toro Company nav atbildīgs par netiešiem, nejaušiem vai izrietošiem
bojājumiem saistībā ar Toro produkta izmantošanu, uz kuru attiecas šī garantija, tostarp
jebkādām izmaksām vai izdevumiem par aizvietojoša aprīkojuma vai servisa nodrošināšanu
atteices vai neizmantošanas laika periodos, kad tiek gaidīta remonta pabeigšanas šīs
garantijas ietvaros.
Visas ietvertās garantijas, tostarp pārdodamība un veselums konkrētam nolūkam, ir
ierobežotas uz izteiktās garantijas darbības laiku.
Pircēja dzīvesvietas valsts var nodrošināt papildus juridiskās tiesības, ko neierobežo šī garantija.

Valstis, kas nav Amerikas Savienotās valstis, Meksika vai Kanāda
Klientiem, kuri iegādājušies Toro izstrādājumus ārpus Amerikas Savienotajām valstīm, Meksikas
vai Kanādas, ir jāsazinās ar savu Toro pilnvaroto servisa centru, lai iegūtu jūsu valsts, provinces
vai štata garantijas polises. Ja jums ir papildus jautājumi saistībā ar garantijas noteikumiem un
nosacījumiem, jūs varat sazināties ar The Toro Company.

Austrālijas patērētāju likums
Mūsu preces tiek piegādātas ar garantijām, kuras nedrīkst izslēgt saskaņā ar Austrālijas patērētāju
likumu. Jums pienākas nomaiņa vai atlīdzība liela defekta gadījumā un kompensācija par citiem
saprātīgi paredzamiem zaudējumiem vai bojājumiem. Jums arī pienākas preču remonts vai nomaiņa,
ja precēm nav pieņemamas kvalitātes un defekts nerada lielu defektu.

http://www.toro.com/support

Lejupielādē- Lejupielādējiet MyToro lietotni savā ierīcē no lietotņu veikala.
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