Robomow RX
Takuukortti
Mitä tämä takuu kattaa?
Tämä rajoitettu takuu kattaa tuotteen materiaali- ja valmistusviat, joita esiintyy normaaleissa
käyttöolosuhteissa*, pois lukien alla kuvatut poikkeukset.
* Normaaleilla käyttöolosuhteilla tarkoitetaan tuotteen käyttöä kotisi tontilla. Useammassa kuin
yhdessä sijainnissa tapahtuva käyttö katsotaan kaupalliseksi käytöksi, jota tämä takuu ei kata.
Miten kauan takuu kestää?
Tämä takuu kestää kolme vuotta** (Euroopassa ostetut RX20 Pro -mallit), kaksi vuotta
(Euroopassa ostetut RX12u- ja RX20u-mallit) tai yhden vuoden (Yhdysvalloissa ostetut mallit),
alkaen ostopäivästä.
Akuille on myönnetty yhden vuoden takuu, alkaen ostopäivästä.
Tuote tai varaosa, joka korjataan tai vaihdetaan tämän rajoitetun takuun alaisena, on vakuutettu
tuotteeseen tai varaosaan kohdistuvan alkuperäisen takuujakson ajan tai 6 päivän ajan, kumpi
onkaan pidempi aika. Tuotteen lisävarusteet on vakuutettu 6 kuukauden ajaksi ostopäivästä
alkaen.
**Kolmannen vuoden takuu edellyttää rekisteröintiä 90 päivän kuluessa ensimmäisestä
käyttökerrasta, sisältäen vain työt ja osat.
Mitä tämä takuu ei kata?
Tämä rajoitettu takuu ei kata mitään kuljetuksista koituvia kustannuksia. Omistaja on itse
vastuussa tuotteen toimittamisesta lähimpään valtuutettuun Robomow-huoltopisteeseen, tai
kustannuksista, joita koituu tuotteen toimittamisesta valtuutettuun Robomow-huoltopisteeseen.
Yhtiö ei takaa, että tuote toimii häiriöittä tai virheittä.
Tämä rajoitettu takuu ei kata seuraavia:
1.

Tuote, joka on vaurioitunut tai muuttunut käyttökelvottomaksi:
b.

Johtuen tuotteen käytöstä muuhun kuin sen normaaliin käyttötarkoitukseen;

c.

Johtuen käyttöoppaan ohjeiden laiminlyömisestä tai muusta tuotteen käyttöön
liittyvästä väärinkäytöstä tai laiminlyönnistä;

d.

Johtuen onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai varkaudesta johtuvista vaurioista;

e.

Johtuen vesiletkun tai muun nesteen käytöstä tuotteen alapuolen painepesuun;

f.

Johtuen vaurioista, jotka ovat aiheutuneet terän osumisesta kiviin tai muihin nurmella
oleviin esineisiin käytön aikana;

g.

Johtuen muiden kuin Robomowin valmistamien tai myymien osien käytöstä;

h.

Johtuen tuotteen tai sen osien muokkaamisesta;

i.

Johtuen muun kuin Robomowin valtuuttaman huoltoliikkeen suorittamista
huoltotoimista;

j.

Johtuen asiaankuulumattomasta kuljetuksesta tai pakkauksesta toimitettaessa
tuotetta Robomowin valtuuttamaan huoltoon;

k.

Johtuen akun asiaankuulumattomasta käsittelystä ja/tai lataamisesta (käyttämällä
muuta virtalähdettä tai laturia) tai siitä, ettei leikkuria tai akkua ole hoidettu
asianmukaisesti ennen pitkää käyttötaukoa (ennen talvea).

l.

Johtuen vääränlaisesta asennuksesta, mukaan lukien tuotteen virheellisestä
asennuksesta ja käytöstä aiheutuvat kustannukset ja vauriot.

2.

Säännöllinen ylläpito, talvihuolto, terän teroittaminen, tarkastus, varaosien luonnolliset
kulumat tai halkeamat.

3.

Kosmeettiset vauriot, kuten kansien ja muoviosien naarmut, kolhut ja haalistuneet tai
muuttuneet värit.

4.

Tuotteen käyttö kaupallisiin tai ammattimaisiin tarkoituksiin.

5.

Ympäristövauriot ja/tai viat, jotka johtuvat tuotteen jättämisestä ulkotiloihin talvella tai
lumisella säällä tai Robomowin talvivarastointia koskevien ohjeiden laiminlyönnistä.

6.

Vauriot, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, kuten ukkosesta, tulvasta, tulipalosta tai
väärästä jännitteestä.

7.

Huoltotoimet, jotka ovat tarpeen johtuen vesivahingoista, pois lukien altistuminen sateelle tai
sadettimelle.

Tämä takuu myöntää sinulla erityisiä lakisääteisiä oikeuksia, ja sinulla saattaa olla muitakin
oikeuksia, jotka vaihtelevat valtioittain.

