
Important!
It is essential that you read the instructions in this manual before mounting 
and operating this machine.
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ПЕРИОД НА ГАРАНЦИЯТА 
Всички машини на Greenworks Tools се предоставят с 2-годишна 
гаранция за сервизна дейност и резервни части, считано от датата 
на закупуване на продукта. Предоставя се само 30-дневна гаранция 
за професионално използваните машини, защото продуктите на 
Greenworks Tools са предназначени предимно за клиенти, работещи 
със самоделни машини.
Настоящата гаранция не може да се прехвърля.

 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

Гаранционни правила на Greenworks Tools за 
самоделни машини

Настоящата гаранция е валидна само за дефектни части/компоненти 
и не покрива ремонти, породени от: 
1. Нормално износване и амортизация. 
2. Рутинни настройки или дейности по регулиране. 
3. Повреди, причинени от неправилно боравене/злоупотреба/грешно 
използване или проява на небрежност. 
4. Прегряване поради лоша поддръжка. 
5. Повреди поради разхлабени/разкачени снадки или скрепителни 
елементи в следствие на лоша поддръжка. 
6. Повреди, причинени в следствие на почистване с вода. 
7. Машини, обслужвани или ремонтирани от сервизни центрове, 
които не са оторизирани от Greenworks Tools. 
8. Машини, които са сглобени или регулирани неправилно. 
9. Повреди, породени от неправилно боравене с машината. 
10. Повреди, породени от неправилно зазимяване (водоструйки)
11. Елементи, които се считат за консумативи, но обикновено не се 
покриват от гаранцията, включително (но не само): 
     ● Батерии
     ● Електрически кабели
     ● Остриета и комплекти остриета 
     ● Ремъци
     ● Филтри 
     ● Патронници и държачи за инструменти
12. Някои продукти могат да съдържат компоненти (например 
двигатели, трансмисии) от други производители – за тези елементи 
са в сила гаранционните условия на съответния производител освен 
в случаите, когато Greenworks Tools Europe GmbH се съгласи да 
покрие щетите, които не се покриват от гаранционния период на този 
производител.
13. Стоки втора употреба не се покриват от настоящата гаранция.
14. Монтирането на резервни части, заместващи или допълнителни 
компоненти, които не са предоставени или одобрени от Greenworks 
Tools Europe GmbH.

Гаранция
За предявяване на гаранционен иск за даден продукт трябва да се 
предостави доказателство за първоначалното му закупуване. 
Извлеченията от кредитни карти не представляват валидно 
доказателство за закупуване. При първото възникване на условие, 
позволяващо предявяване на гаранционен иск, клиентът трябва да 
занесе продукта на мястото на неговото първоначално закупуване, 
където трябва да предостави доказателство за закупуването. 
Машината ще бъде изпратена до нашия главен сервизен център, 
където ще бъде извършена инспекция. Ако се установи фабричен 
дефект по машината, тя ще бъде безплатно ремонтирана и 
изпратена обратно на адреса на клиента. Машините на пазарна 
стойност под 100 евро (вкл. данък продажба) обикновено ще бъдат 
подменяни с нови. 

Ако нашият главен сервизен център не установи фабрични дефекти 
по машината, клиентът ще бъде уведомен, че той ще трябва да 
заплати разходите по ремонта на продукта.

Настоящите гаранционни правила могат да бъдат променяни 
периодично, за да бъдат актуално адаптирани към новите продукти. 
Копие на най-актуалните гаранционни правила е налично на адрес 
www.greenworkstools.eu.




