Peyzaj Yüklenicisi Ekipmanı
Uluslararası

Toro Garantisi

Özet Açıklama
The Toro Company, malzeme veya işçilik bakımından kusurlu olduğu takdirde Toro
Ürününü aşağıda belirtilen süre boyunca onarmayı taahhüt eder.

rutin bakım işlerinin 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.

Garanti yalnızca Kullanma Kılavuzunda belirtilen rutin bakımı gerçekleştirmeniz
halinde geçerlidir.
Toro başka hiçbir açık garanti vermez. Motor üreticisi kendi motor garantisini ve özel
emisyon sistemi garantisini sunabilir. Varsa, belgeler ürününüzle birlikte verilecektir.

Aşağıdaki süreler, ilk satın alma tarihinden itibaren hesaplanır:
Detaylar

Garanti Süresi
Yerleşim Yeri
Ticari Kullanım
Kullanımı1

Arkasından Yürünen Çim Biçme
Makineleri
53 cm ve 76 cm
Motor
Arkasından Yürünen Orta Boy Çim
Biçme Makinesi
Motor
GrandStand®
Motor
Z Master® Serisi Çim Biçme Makineleri
Z Master® 2000 Serisi Çim Biçme
Makineleri
Motor
Z Master® 4000 Serisi Çim Biçme
Makineleri
Motor
Z Master® 6000 Serisi Çim Biçme
Makineleri
Motor
Z Master® 7000 Serisi Çim Biçme
Makineleri
Motor
Z Master® 7500-D Serisi
Motor
Z Master® 8000 Serisi Çim Biçme
Makineleri
Motor
Tüm Çim Biçme
Makineleri
•Akü
•Ataşmanlar

2 yıl
2 yıl

1 yıl
1 yıl
2 yıl

2 yıl
5 yıl veya 1.200 saat
3 yıl
4 yıl veya 750 saat

•
•
•
•
•

2

2

Yakıt, yağlayıcılar, yağ değişimleri, kablo/bağlantı ayarları, rotor kanatları,
kazıyıcı bıçaklar, kayışlar, bujiler, ampuller veya fren ayarları gibi normal bakım
veya parçaların masrafları
Normal eskime nedeniyle arızalanan bileşenler
Üzerinde değişiklik yapılmış, hatalı kullanılmış, ihmal edilmiş ya da kazalar veya
yetersiz bakım nedeniyle değiştirilmesi veya onarılması gereken bir ürün veya
parça
Teslim alma ve teslim etme masrafları
Yetkili Toro Servis Merkezi dışındaki kişilerin yaptığı veya yapmaya çalıştığı
onarımlar
Aşağıdaki yakıt doldurma talimat ve gerekliliklerine uyulmaması (detaylar için
Kullanma Kılavuzuna bakın); örneğin:
–

Eski (1 aydan eski) veya %10'dan fazla etanol ya da %15'ten fazla MTBE
içeren yakıt kullanılması

–

Makinenin yakıt sistemi tamamen boşaltılmaksızın 1 aydan uzun bir süre
çalıştırılmaması

–

Uygun olmayan yakıt kullanılması

3 yıl
5 yıl veya 1.250 saat

2

•

3 yıl
5 yıl veya 1.400 saat

2

3 yıl
5 yıl veya 1.200 saat

2

2 yıl
5 yıl veya 2.000 saat
3 yıl

2

•

2 yıl veya 1.200 saat

2

•

2 yıl

2 yıl
2 yıl

1Ev

tipi ürünler, bir birey tarafından satın alınan ve evinizin bulunduğu arazi içinde kullanılan
ürünlerdir. Ürünün bir kuruluşta, kiralık olarak veya birden fazla yerde kullanılması ticari kullanım
olarak kabul edilir ve ticari kullanım garantisi geçerli sayılır.

2Hangisi

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

•

Kapsama Giren Ürünler

Ürünler

Kapsam Dışı Öğeler ve Durumlar

önce gerçekleşirse.

Garanti Hizmetini Almak için Talimatlar
Toro Ürünümüzün malzeme veya işçilik kusuru içerdiğini düşünüyorsanız şu prosedürü
uygulayın:
1.

Ürüne servis uygulanması için Toro Yetkili Servis Merkezinizle iletişim kurun.
Bölgenizdeki bir Toro servis merkezinin yerini öğrenmek için http://www.toro.com
adresine gidin ve NEREDEN SATIN ALABILIRIM? öğesini seçin.

2.

Ürünü ve satın alma belgesini (satış faturası) servis merkezine götürün. Servis
merkezi sorunu inceleyecek ve garanti kapsamına girip girmediğine karar
verecektir.

3.

Garanti hüküm ve koşulları hakkında detaylı bilgi için Toro ile iletişim kurabilirsiniz:

Şunlardan kaynaklanan onarım ve ayarlar:
–

Yakıt sisteminde bulunan kirleticiler

–

Gerekli bakım ve/veya ayarların yapılmaması

–

Kar püskürtme makinesi burgusunun/küreklerinin bir nesneye çarpması

–

Hatalı başlatma 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
Satın alan kişi, ilgili ülkenin ulusal kanunlarına tabidir. Bu garanti, satın alan kişinin
bu tür kanunlardan kaynaklanan haklarını sınırlamaz.

Avustralya Tüketici Kanunu
Ürünlerimiz, Avustralya Tüketici Kanunu 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. Ayrıca, ürünler kabul edilebilir kalitede çıkmamışsa ve söz
konusu arıza önemli arıza kapsamına girmiyorsa ürünlerin onarılmasını veya yenisiyle
değiştirilmesini isteme hakkınız vardır.

The Toro Company
Customer Care Department, RLC Division
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196ABD
001-952-948-4707

Mal Sahibinin Sorumlulukları
Toro Ürününüze, Kullanma Kılavuzunda açıklanan bakım prosedürlerini izleyerek
bakım yapmalısınız. İster sizin tarafınızdan ister bayi tarafından yapılmış olsun, bu tür

3456-127 Rev A

