Ábyrgð Toro
Takmörkuð ábyrgð (sjá ábyrgðartímabil hér að neðan)

Skilyrði
Toro Company og tengdur aðili þess, Toro Warranty Company, ábyrgjast
sameiginlega gagnvart þér, samkvæmt samkomulagi á milli þessara
tveggja aðila, að Toro-vörurnar þínar, sem skráðar eru hér að neðan, séu
án efnis- og smíðagalla.
Þessi ábyrgð nær yfir kostnað vegna varahluta og vinnu en þú þarft að
greiða flutningskostnað.

Eftirfarandi tímabil eiga við frá upphaflegri kaupdagsetningu:
Vörur
Drumbakleyfir
•Rafgeymir
•Vél
Stubbatætari
•Vél

að þeim tíma sem skipta þarf um þá samkvæmt reglubundnu viðhaldi. Ef
reglubundið viðhald og stillingar eru ekki framkvæmd er möguleiki á að
ábyrgð falli úr gildi.

Hlutir og ástand sem ekki fellur undir ábyrgð
Ekki eru allar bilanir sem upp koma innan ábyrgðartímabilsins vegna efniseða smíðagalla. Þessi beina ábyrgð nær ekki yfir eftirfarandi:

•

Ábyrgðar vörur
Ábyrgðartímabil
1 ár
90 dagar fyrir varahluti og vinnu
91-365 dagar varahlutir eingöngu
2 ár
1 ár
2 ár

SWS
Trjáumhirða
Litlar vinnuvélar og jarðvinnsluvélar

•
•

Komi upp tilvik sem falla undir ábyrgð önnumst við viðgerð á vörunni þér að
kostnaðarlausu, þar með talið greiningu, vinnu og varahluti.

Bilanir í vörum sem rekja má til uppsetningar og notkunar tengitækja,
breytinga eða ósamþykkts aukabúnaðar
Vanrækslu á reglubundnu viðhaldi og/eða stillingum
Nauðsynlegar viðgerðir vegna vanrækslu við að fylgja ráðleggingum
fyrir eldsneyti (frekari upplýsingar er að finna í notandahandbókinni)
–

Ábyrgðin tekur ekki til þess að fjarlægja óhreinindi úr
eldsneytiskerfinu

–

Notkun gamals eldsneytis (meira en eins mánaðar gamalt) eða
eldsneytis sem inniheldur meira en 10% etanól eða meira en 15%
MTBE

–

Eldsneytiskerfi er ekki tæmt fyrir fyrirsjáanlega stöðvun í meira
en einn mánuð

Leiðbeiningar um hvernig skal nálgast ábyrgðarþjónustu

•

Bilanir í vöru sem rekja má til misnotkunar, hirðulausrar eða ógætilegrar
notkunar

Ef þú telur efnis- eða smíðagalla vera til staðar í Toro-vörunni þinni skaltu
fylgja eftirfarandi ferli:

•

Íhlutir sem slitna við notkun, nema þeir reynist gallaðar. Dæmi um slíka
íhluti eru: reimar, skerar, blöð, tennur, kerti, hjólbarðar, síur o.s.frv.

•

Bilanir vegna utanaðkomandi áhrifa á borð við veður, geymslu,
mengun, smurefni, íblöndunarefni, íðefni o.s.frv.

1.

Hafðu samband við vottaða þjónustumiðstöð til að bóka
tíma hjá viðkomandi söluaðila. Upplýsingar um staðsetningu
þjónustumiðstöðva eru á vefsvæði okkar, www.toro.com. Velja skal
„Where to Buy“ (sölustaðir) og svo „Contractor“ (verktaki) undir
vörugerð. Einnig er hægt að hringja í gjaldfrjálst símanúmer okkar
hér að neðan.

2.

Komdu með vöruna og staðfestingu á kaupum (sölukvittun) á
þjónustumiðstöðina.

3.

Ef þú sættir þig af einhverjum ástæðum ekki við greiningu
þjónustumiðstöðvarinnar eða þjónustuna sem þú færð skaltu hafa
samband við okkur í:
Toro Warranty Company
SWS Customer Care Department (þjónustudeild)
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
Gjaldfrjálst númer: 800-888-9926

Skyldur eiganda
Þú þarft að halda Toro-vörunni við í samræmi við eftirfarandi viðhaldsferli
sem lýst er í notendahandbókinni. Slíkt reglubundið viðhald, hvort sem það
er í höndum söluaðila eða þín, er á þinn kostnað. Íhlutir sem skipta þarf
um í tengslum við reglubundið viðhald („varahlutir“) falla undir ábyrgð fram

•
•
•

Eðlilegt slit á borð við máð lakk, rispaðar merkingar o.s.frv.
Alla íhluti sem falla undir aðra ábyrgð framleiðanda
Greiðslu vegna afgreiðslu og afhendingar

Almennir skilmálar
Viðgerð hjá vottaðri þjónustumiðstöð eða sjálfsafgreiðsla hjá viðskiptavini
sem leigir út búnað er eina úrræðið sem þessi ábyrgð býður upp á.
Hvorki Toro Company né Toro Warranty Company ber ekki ábyrgð á
óbeinu, tilfallandi eða afleiddu tjóni vegna notkunar Toro-vara sem
undir þessa ábyrgð falla, þar á meðal kostnaði eða útgjöldum vegna
staðgöngubúnaðar eða þjónustu á bilunartíma eða stöðvunar fram að
lokum viðgerða samkvæmt þessari ábyrgð. Allar óbeinar ábyrgðir á
söluhæfi og notagildi takmarkast við endingartíma þessarar beinu
ábyrgðar. Sum ríki leyfa ekki takmörkun á ábyrgð vegna tilfallandi eða
afleidds tjóns, eða takmörkun á því hversu lengi óbein ábyrgð er í
gildi, og því kunna takmarkanirnar hér á undan ekki að gilda um þig.
Þessi ábyrgð veitir eiganda sérstök lagaleg réttindi, auk annarra mögulegra
réttinda sem kunna að vera mismunandi á milli ríkja.

Önnur lönd en Bandaríkin eða Kanada
Viðskiptavinir sem kaupa Toro-vörur utan Bandaríkjanna eða Kanada skulu hafa samband við viðkomandi dreifingaraðila (söluaðila) Toro vegna upplýsinga
um ábyrgð í viðkomandi landi, héraði eða ríki. Ef þú ert af einhverjum sökum óánægð(ur) með þjónustu dreifingaraðilans eða átt í erfiðleikum með að
nálgast ábyrgðarupplýsingar skaltu hafa samband við innflytjanda Toro. Ef allt annað bregst geturðu haft samband við okkur hjá Toro Warranty Company.
Áströlsk neytendalöggjöf: Viðskiptavinir í Ástralíu geta fundið upplýsingar sem tengjast ástralskri neytendalöggjöf annaðhvort í umbúðunum eða
hjá næsta söluaðila Toro.
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