
УМОВИ ГАРАНТІЇ:
Шановний Покупець!
Щиро вдячні Вам за вибір виробу AL-KO. При потребі гарантійного обслуговування просимо звертатися
до авторизованих Сервісних Центрів http://www.al-ko.com/ua/pidprijemstso/servisni-centri
Перед  використанням  виробу,  будь  ласка,  уважно  ознайомтеся  з  інформацією,  викладеною  в
гарантійному талоні та інструкції з експлуатації.

1. Гарантійні терміни в Україні становлять:
1.1. Газонокосарки бензинові, газонокосарки електричні; заглибні, поверхневі (садові) насоси,
насосні станції, та гідроконтролер - 36 місяців з дня продажу;
1.2.  Газонокосарки-роботи  (крім  акумулятора),  акумуляторні  ножиці  (крім
акумулятора),газонокосарки  акумуляторні  (крім  акумулятора),кущорізи  акумуляторні  (крім
акумулятора),тримери  акумуляторні  (крім  акумулятора),  повітродувки  акумуляторні  (крім
акумулятора),  зарядний  пристрій  для  акумулятора,  тримериелектричні,  мотокультиватори,
пилососи садові електричні, бензинові та електричні пили, кущорізи електричні, подрібнювачі
садові, снігоприбирачі – 24 місяці з дня продажу;
1.3. Сінокосарки, шпиндельні косарки, аератори, мотокоси, дровоколи, мотопомпи, генератори
– 12 місяців з дня продажу;
1.4. Акумуляторні батареї, що змінюються (технологія LI-ION) – 12 місяців з дня продажу.
2. При поломці виробу в період дії гарантії Покупець має право на безкоштовний гарантійний ремонт.
Гарантійний ремонт здійснюється авторизованими Сервісними Центрами при наявності  гарантійного
талону та касового чеку магазину, в якому виріб був придбаний. Замінені дефектні деталі (вузли, виріб)
переходять у власність AL-KO.
3.  Заміна  виробу,  що  зламався,  на  аналогічну  модель  проводиться  тільки  при  виявленні  вагомих
недоліків,  що  виникли  не  з  вини  Покупця.  Заміна  може  бути  проведена  тільки  при  наявності
оригінального гарантійного талону, касового чеку із зазначенням торгівельної організації та штампу,
назви виробу, заводського/серійного номеру та дати придбання. Рішення про заміну виробу приймається
в термін, передбачений законодавством України. При виникненні суперечки про причини поломки та на
вимогу Покупця AL-KO зобов’язується провести технічну експертизу товару. Якщо експертиза виявить,
що  поломка  виробу  виникла  після  передачі  виробу  Покупцю  внаслідок  порушення  останнім  умов
експлуатації,  зберігання,  транспортування чи  дії  нездоланих сил,  заміна  товару не  проводиться,  а
Покупець зобов’язаний відшкодувати витрати Сервісного Центру на проведення технічної експертизи.
4.  AL-KO залишає  за  собою право  відмовити  в  гарантійному  обслуговуванні,  якщо будуть  відсутні
вищеназвані документи та / або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою чи суперечливою.
Гарантія  недійсна,  якщо  заводський/серійний  номер  на  виробі  видалений,  стертий,  змінений  чи
нерозбірливий та його неможливо встановити.
5. Гарантія включає виконання ремонтних робіт та заміну дефектних частин, але не поширюється на
поломки, що викликані наступними причинами:
   - наявність хімічних та / або механічних пошкоджень (в тому числі випадкові пошкодження заподіяні
Покупцем);
   - недотримання правил збирання та експлуатації, викладених в інструкції з використання;
   - використання виробу не за прямим призначенням;
   -  навмисні та / або помилкові дії  покупця (в тому числі недбале зберігання та транспортування,
неправильне обходження з виробом, експлуатація виробу з порушенням правил та вимог безпеки);

   - пошкодження чи втрата виробу, викликані непередбаченими явищами, стихійними явищами, в тому
числі  внаслідок  дії  нездоланих  сил  (пожежа,  блискавка,  повінь  та  інші  природні  явища),  а  також
внаслідок коливань напруги в  електромережі  та  іншими причинами,  що знаходяться поза межами
контролю виробника);
   - потрапляння всередину виробу рідини та інших сторонніх предметів будь-якого походження (в тому
числі комах та гризунів);
   - наявність слідів стороннього втручання (ремонт, налагодження і т.д.) або виконання ремонтів в
Сервісних Центрах, які не авторизовані AL-KO на виконання таких робіт;
   -  внесення  модифікацій  в  конструкцію  виробу,  що  не  санкціоновані  AL-KO,  використання
неоригінальних та нестандартних комплектуючих, приладдя, витратних матеріалів та запасних частин,
а також ремонт, інсталяція, адаптація та наладка виробу не уповноваженою особою чи організацією.
Якщо протягом гарантійного терміну частина або частини виробу були замінені Покупцем частиною або
частинами, які не були поставлені або санкціоновані виробником, а також були незадовільної якості та
не відповідали виробу, то Покупець втрачає всі права за цією гарантією;
   - експлуатація виробу в промислових, комунальних або професійних цілях (тобто не в приватних
побутових цілях) або в умовах, для яких виріб непризначений.
6. Умови гарантії не передбачають безоплатні чищення виробу та деталей передремонтом, а також
періодичне обслуговування, діагностику, ремонт чи заміну запасних частин в зв’язку з їх природним
зносом  або  попаданням  сторонніх  предметів  в  частини  насоса,  що  труться,  а  також в  зв’язку  із
природнім  зносом  пильного  ланцюга,  пильної  шини,  ведучої  зірочки,  ріжучих  частин  кущорізів,
газонокосарок,  головок триммерів,  мотокос,  елементів натягу та кріплення ріжучих частин.  Ремонт
виробу із заміною цих частин може здійснюватися за бажанням Покупця за додаткову плату.
7. Не відносяться до гарантійних випадків:
   - усунення пошкоджень лакофарбового покриття, що сталися в ході природного зносу;
   - заміна частин, що швидко зношуються (природне зношення) та частин, назва або артикул яких в
переліку запасних частин в інструкції по експлуатації обведені в рамку ХХХ ХХХ(Х)
   - стартерні вузли бензинової мототехніки.
8. Для двигунів внутрішнього згоряння діють окремі гарантійні зобов’язання відповідного



виробника  двигунів.  Детальна  інформація  щодо  умов  гарантії  на  двигуни  внутрішнього  згоряння
викладена в інструкції по експлуатації до відповідного двигуна.
9. Сервісні Центри не несуть відповідальності за:
   - аксесуари та приладдя, які не були зазначені при передачі виробу для ремонту;
   - не забраний після ремонту виріб після закінчення 14-денного терміну.
10. Рішення Сервісного Центру у відношенні гарантійності заявлених дефектів є остаточним.
11. Рішення Сервісного Центру відносно гарантійності поломки виноситься у відповідності до внутрішніх
нормативів AL-KO.
12. Після закінчення гарантійного терміну ремонт проводиться на загальних підставах і сплачується
Покупцем згідно тарифів, встановлених Сервісним Центром.
13. Гарантійний талон є дійсним, якщо він заповнений організацією, що здійснює продаж виробів AL-KO,
має штамп або печатку організації, має підписи Покупця у відповідних графах і рядках, та якщо до
гарантійного талону додається касовий чек, виданий при покупці виробу.
14. Строк служби техніки AL-KO - п’ять років, якщо інше не зазначене в інструкції з експлуатації.
Примітка:
Заздалегідь попереджаємо Вас і просимо зрозуміти, що іноді ремонт здійснюється в більш
тривалий  термін  у  зв’язку  з  обмеженнями  щодо  ввозу  запасних  частин  або  інших
непередбачених обставин, пов’язаних з їх імпортом.
AL-KO знімає із себе усяку відповідальність за можливу шкоду, прямо або побічно нанесену
продукцією фірми AL-KO людям, домашнім тваринам та майну у випадку, якщо це трапилося в
результаті  недотримання  користувачем  правил  експлуатації.  Будь  ласка,  обов’язково
дотримуйтесь  правил  експлуатації  виробу  для  того,  щоб  техніка  AL-KO  приносила  Вам
задоволення та почуття комфорту!
Гарантійні  ремонти  здійснюються  тільки  в  авторизованих  Сервісних  Центрах  AL-KO:
http://www.al-ko.com/ua/pidprijemstso/servisni-centri

З питань поліпшення якості  сервісного обслуговування звертайтеся за  телефоном 0  800 50 10 10
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України) або e-mail:info@al-ko.ua
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №
УВАГА!  ЦЕЙ  ІНСТРУМЕНТ  ПРИЗНАЧЕНИЙ  ВИКЛЮЧНО  ДЛЯ
ПОБУТОВОГО  ВИКОРИСТАННЯ.  Використання  в  промислових,
комунальних чи професійних цілях веде до втрати гарантії.  При купівлі
вимагайте  перевірки  комплектності  та  справності  виробу  у  Вашій
присутності, наявності інструкції з експлуатації та правильного заповнення
гарантійного талону.  Обов’язково зберігайте касовий чек до закінчення
терміну гарантії.
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Бровари

З  ПРАВИЛАМИ  ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ВИРОБУ,  ПРИЗНАЧЕННЯМ,  ГАРАНТІЙНИМИ
ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ  ТА  УМОВАМИ  ГАРАНТІЇ  ОЗНАЙОМЛЕНИЙ  ТА  ЗГОДНИЙ.
ЗАУВАЖЕНЬ ПО ЙОГО РОБОТІ, ЗОВНІШНЬОМУ ВИГЛЯДУ ТА КОМПЛЕКТАЦІЇ
НЕ МАЮ, ПІДТВЕРДЖУЮ ОДЕРЖАННЯ СПРАВНОГО КОМПЛЕКТНОГО ВИРОБУ.

Підпис покупця:*                                                                                                  

Покупець:*    Дмитрий Александрович    

Телефон:*    +380669287976   
*ОБОВ'ЯЗКОВІ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ПОЛЯ ПРИ ЗВЕРНЕННІ У СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР


