
2020
SERVISNÍ
SLUŽBY 
GARDENA



Informace online
Veškeré informace naleznete na našich  webových 
stránkách, na kterých máme k dispozici:

• často kladené dotazy
• informace o záručním a pozáručním servisu 
• produktové informace
• objednávky plánovacího servisu pro závlahy 
   a robotické sekačky
• průvodce výběrem čerpadla
• průvodce výběrem řízení závlahy
• informace o robotických sekačkách
• navrhovací program pro závlahy myGarden

Plánovací servis závlahy GARDENA
Potřebujete pomoci při navrhování zavlažovacího 
systému? Nejste si jistí správností svého návrhu 
nebo rovnou chcete profesionální návrh závlahy?
Jsme tu pro Vás! Vyplňte formulář pro objednání 
návrhu závlahy na našich webových stránkách.
Vypište své požadavky a my vytvoříme závlahu 
na míru pro vaši zahradu.

Přehled servisních služeb 
před zakoupením



Produktové poradentství
Nevíte si rady, nebo si nejste jistí? 
Rádi vám odpovíme na vaše otázky
týkající se našich produktů.

Garance kvality
Kvalita a vaše spokojenost je pro nás 
na prvním místě. U některých produktů 
garantujeme kvalitu. Co to znamená? 
V případě, že se vám produkt v Garanci kvality 
GARDENA rozbije nebo poškodí, můžete jej 
reklamovat. Tato Garance je u některých 
produktů až 25 let!

• Jaký produkt pro mě bude nejefektivnější?

• Jaká je nejvíce ekonomická varianta?

• Kde sehnat náhradní díl?

• Jaký náhradní díl potřebuji?

• V jakých obchodech mohu nakoupit?

V případě technických otázek vám poradí naši 
servisní specialisté.

Kontaktovat nás můžete e-mailem nebo telefonicky.

E-mail: servis@gardena.cz
Telefon: 800 100 425

Přehled servisních služeb 
před zakoupením



Poradenství pro robotické sekačky
Máte dotaz ohledně robotické sekačky? Naši 
specialisté vám rádi poradí při výběru a 
programování.

Plánování instalace robotických sekaček
Nejste si jistí instalací robotické sekačky? Vyhotovíme 
pro vás návrh instalace, stačí pouze vyplnit a zaslat 
formulář:

Poradenství smart
Zvažujete nákup smart GARDENA, ale nejste si jistí? 
Máte otázky ohledně funkce a možností?
Neváhejte nás kontaktovat. Rádi zodpovíme všechny 
vaše dotazy.

Instalace produktů a systému GARDENA
Přejete si systém GARDENA na vaší zahradě, 
ale nemáte čas jej instalovat? Naši vybraní partneři 
se instalacemi zabývají. Stačí zaslat e-mail s dotazem, 
kde by měla být instalace provedena a o který produkt 
se jedná. Obratem vám zašleme kontakt na nejbližšího 
realizátora.

Prodloužená záruka robotických sekaček 
GARDENA
Víme, že naše produkty jsou kvalitní, proto vám nabízíme 
rozšířenou záruku pro robotické sekačky na dobu 3 let! 
Pro aktivaci prodloužené záruky stačí, když svůj produkt
zaregistrujete na našich webových stránkách nejpozději 
do 3 měsíců od koupě produktu.

Robotické sekačky 
& smart



Náhradní díly GARDENA
Občas se může stát, že je potřeba náhradní díl. 
Pro naše produkty doporučujeme používat pouze originální
díly GARDENA. Naše náhradní díly můžete zakoupit u prodejců 
nebo přímo u nás. Dotaz ohledně náhradního dílu nám zašlete 
e-mailem s popisem nebo označením produktu (nejlépe 
fotografie).

Opravy GARDENA
Někdy je potřeba něco opravit, proto tu máme pro vás 
centrální servis. V případě záruční opravy váš produkt 
opravíme, popřípadě vyměníme zdarma. Pokud již produkt 
v záruce není, opravu nejdříve naceníme a následně 
vás kontaktujeme, zda je částka za opravu pro 
vás přijatelná. Servis si můžete objednat na:

Zimní servis robotických sekaček
Chcete mít na zimu postaráno o vašeho robota? 
Využijte náš zimní servis, stačí vyplnit svoz 
a objednávku zimního servisu na:

Co servis obsahuje:
• Vyčištění sekačky
• Otestování sekačky
• Aktualizaci softwaru
• Kontrolu pohyblivých a mechanických částí
• Výměnu těsnění
• Dobití baterie
• Výměnu nožů
• Možnost ponechat produkt 
   u nás v servise do další sezóny

Pick Up servis GARDENA
Produkt k opravě nám můžete zaslat pomocí 
svozové služby. V rámci záruky je tato 
služba ZDARMA! Pokud se jedná 
o pozáruční servis, tak vám doprava bude 
zaúčtována do ceny opravy.
Svoz si můžete objednat na:

Prodloužená záruka čerpadel GARDENA
40 měsíců! Tak dlouhá bude vaše záruka při registraci 
čerpadla zakoupeného v roce 2018.
Registrace musí být provedena do 3 měsíců od zakoupení. 
K registraci pouze vyplníte online formulář na:


