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Informácie online
Všetky informácie nájdete na našich webových 
stránkach, na ktorých máme k dispozícii:

• často kladené otázky
• informácie o záručnom a pozáručnom servise 
• produktové informácie
• objednávky plánovacieho servisu pre závlahy 
   a robotické kosačky
• sprievodcu výberom čerpadla
• sprievodcu výberom riadenia závlahy
• informácie o robotických kosačkách
• navrhovací program pre závlahy myGarden

Plánovací servis závlahy GARDENA
Potrebujete pomoc pri navrhovaní 
zavlažovacieho systému? Nie ste si istí
správnosťou svojho návrhu alebo rovno chcete 
profesionálny návrh závlahy?
Sme tu pre Vás! Vyplňte formulár na objednanie
návrhu závlahy na našich webových stránkách.
Vypíšte svoje požiadavky a my vytvoríme
závlahu na mieru pre vašu záhradu.

Prehľad servisných 
služieb pred zakúpením



Produktové poradenstvo
Neviete si rady, alebo si nie ste istí? 
Radi vám odpovieme na vaše otázky
týkajúce sa našich produktov.

Garancia kvality
Kvalita a vaše spokojnosť je pre nás 
na prvom mieste. U niektorých produktov
garantujeme kvalitu. Čo to znamená? 
V prípade, že sa vám produkt v Garancii
kvality GARDENA rozbije alebo poškodí,
môžete ho reklamovať. Táto garancia trvá
u niektorých produktov až 25 rokov!

• Aký produkt pre mňa bude najefektívnejší?

• Aká je najviac ekonomická varianta?

• Kde zohnať náhradný diel?

• Aký náhradný diel potrebujem?

• V akých obchodoch môžem nakúpiť?

V prípade technických otázok vám poradia naši 
servisní špecialisti.

Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky.

E-mail: servis@gardena.sk
Telefón: 0800 154 044

Prehľad servisných 
služieb pred zakúpením



Poradenstvo pre robotické kosačky
Máte dotaz ohľadne robotickej kosačky? Naši 
špecialisti vám radi poradia pri výbere a 
programovaní.

Plánovanie inštalácie robotických 
kosačiek
Nie ste si istí inštaláciou robotickej kosačky? 
Vyhotovíme pre vás návrh inštalácie, stačí iba vyplniť
a zaslať formulár.

Poradenstvo smart
Zvažujete nákup smart GARDENA, ale nie ste si istí? 
Máte otázky ohľadne funkcie a možností?
Neváhajte nás kontaktovaťt. Radi zodpovieme 
všetky vaše otázky.

Inštalácia produktov a systému 
GARDENA
Prajete si systém GARDENA vo vašej záhrade, 
ale nemáte čas ho inštalovať? Naši vybraní partneri 
sa inštaláciami zaoberajú. Stačí zaslať e-mail s
dotazom, kde by mala byť inštalácia vykonaná a o 
ktorý produkt sa jedná. Obratom vám zašleme kontakt 
na najbližšieho realizátora.

Predĺžená záruka robotických kosačiek
GARDENA
Vieme, že sú naše produkty kvalitné, a preto vám 
ponúkame rozšírenú záruku pre robotické kosačky na 
dobu 3 rokov! Pre aktiváciu predĺženej záruky stačí, ak
svoj produkt zaregistrujete na našich webových 
stránkach najneskôr do 3 mesiacov od jeho zakúpenia.

Robotické kosačky 
& smart



Náhradné diely GARDENA
Občas sa môže stať, že je potreba náhradný diel. 
Pre naše produkty odporúčame používať iba originálne
diey GARDENA. Naše náhradné diely môžete zakúpiť u predajcov
alebo priamo u nás. Dotaz týkajúci sa náhradného dielu nám 
zašlite e-mailom s popisom alebo označením produktu (nejlepšie
fotografiu).

Opravy GARDENA
Niekedy je potrebné niečo opraviť, a preto tu máme pre
vás centrálny servis. V prípade záručnej opravy váš 
produkt opravíme, poprípade vymeníme zdarma. Ak už
produkt v záruke nie je, opravu najskôr naceníme a 
následne vás kontaktujeme, či je čiastka za opravu pre 
vás prijateľná. Servis si môžete objednat kliknutím na 
odkaz.

Zimný servis robotických kosaček
Chcete mať na zimu postarané o vášho robota? 
Využite náš zimný servis, stačí vyplniť odvoz 
a objednávku zimného servisu.

Čo servis obsahuje:
• Vyčistenie kosačky
• Otestovanie kosačky
• Aktualizáciu softwaru
• Kontrolu pohyblivých a mechanických častí
• Výmenu tesnení
• Dobitie batérie
• Výmenu nožov
• Možnosť ponechať produkt 
   u nás v servise do ďalšej sezóny

Pick Up servis GARDENA
Produkt na opravu nám môžete zaslať
pomocou zvozovej služby. V rámci záruky je 
táto služba ZDARMA! Ak sa jedná 
o pozáručný servis, tak vám doprava bude 
zaúčtovaná do ceny opravy.
Zvoz si môžete objednať sami kliknutím na 
nižšie uvedený odkaz.

Predĺžená záruka čerpadiel GARDENA
40 mesiacov! Taká dlhá bude vaša záruka pri registrácii 
čerpadla zakúpeného od roku 2018.
Registrácia musí byť vykonaná do 3 mesiacov od zakúpenia. 
K registrácii iba vyplníte online formulár.


