105

305

310/315/
315X

420/430X/
440/450X/
520/550

435X AWD/
535 AWD

Servisno delo, ki ga je potrebno izvesti za 5-letno garancijo
(-oznaka prikazuje servisna dela za določen model)























Čiščenje ohišja.
Pregled in ponovno mazanje tečaja pokrova. 



Pregled kablov in povezav do polnilnih kontaktov v ohišju. 
Čiščenje ultrazvočnih senzorjev/žarometov.
Menjava membrane. (AWD: 3 kom.)











Odprtje ohišja in menjava vseh tesnil na ohišju. 

















Pregled in ponovno mazanje spodnjih ležajev prednjih koles.
Pregled gumijaste manšete nastavitve višine kosišča. 



Manjava gumijastih manšet prednjih in zadnjih amortizerjev.



Demontaža zadnjih amortizerjev in čiščenje sedeža amortizerjev.



Pregled gumijastih manšet prednjih in zadnjih amortizerjev.























Preveritev zadostnega privitja vijakov na ohišju. 



Pregled tesnila kabla na ohišju. 
Pregled nožev in vijakov. 











Pregled drsne plošče in ležaja drsne plošče.











Pregled ležajev zadnjih koles s pomočjo vrtenja koles.



Preverba stanja zadnjih in prednjih koles.











Pregled stanja gumijastih amortizerjev.



Preverite gibljivost in delovanje dvižnega mehanizma pokrova.









Čiščenje notranjega prostora nosilcev zadnjih koles.



Zategovanje, čiščenje polnilnih kontaktov ter mazanje le teh.











Čiščenje polnilne postaje.











Pregled in poliranje polnilnih kontaktov na kosilnici ter polnilni postaji.  











Avtomatsko testiranje vseh sestavnih komponent z Autocheck EXP.











Pregled pravilnega delovanja vseh funkcij parkiranja kosilnice in polnjenja.











Preverjanje stanja baterije s pomočjo preizkusa baterij z Autocheck EXP.











Preverjanje polnjenja baterije.











Kontrola vrtljivega člena.



 letno  v 3. letu
CENIK PODALJŠANE AUTOMOWER GARANCIJE:
Kategorija Model

Št. artikla

MPC

Kategorija

105
1

305
310

593 89 05-01

520

MPC

593 89 05-03

€ 99,99

440

€ 69,99
3

315X
420

Št. artikla

430X

315
2

Model

593 89 05-02

€ 79,99

450X
435X AWD
535 AWD
550
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HUSQVARNA AUTOMOWER®
GARANCIJSKA KNJIŽICA

SERVISNA DOKUMENTACIJA ZA PODALJŠANO GARANCIJO

AUTOMOWER® GARANCIJSKA KNJIŽICA
Spoštovani lastnik robotske kosilnice Husqvarna Automower®,
sedaj imate možnost, da za vaš novi Automower® podaljšate garancijski rok iz 2 let na 5 let pri domači uporabi in garancijski rok iz 1 leta na 3 leta pri profesionalni uporabi. Pogoj za podaljšano garancijo je letni servis – opravljen pri enem od
pooblaščenih slovenskih Husqvarna prodajalcev. Podaljšano garancijo je možno koristiti samo v Sloveniji.
Garancija vključuje pri domači uporabi v 1. in 2. letu in pri profesionalni uporabi v 1. letu vse nadomestne dele in vso delo,
vključno z baterijami, a izključuje potrošni material. Pri domači uporabi v 3., 4. in 5. letu ter pri profesionalni uporabi v 2. in 3.
letu so vključeni v podaljšano garancijo Husqvarna Care vsi nadomestni deli in vso delo, brez baterij in potrošnega materiala.
Iz garancije so izključene poškodbe, ki so nastale zaradi malomarnosti, vandalizma ali naravnih nezgod.

Pooblaščeni prodajalec mora z žigom in podpisom potrditi, da je opravil vsa servisna dela zavedena na seznamu na zadnji
strani. Pooblaščeni prodajalec potrjuje, da za zagotovitev delovanja in varnosti proizvoda uporablja izključno Husqvarna
ORIGINALNE dele.
Prosimo upoštevajte, da je potrebno originalni račun nakupa in vse račune servisa skupaj z garancijsko knjižico shraniti. Pri
uveljavljanju garancije je potrebno predložiti garancijsko knjižico ter račune servisov, kot tudi račun nakupa.
Bodite pozorni na to, da bo dokumentacija v tej garancijski knjižici zmeraj popolna.

1. Servis v 1. letu v roku 12 mesecev od nakupa

2. Servis v 2. letu

Datum pregleda:

Datum pregleda:

Obratovalni čas (h):

Obratovalni čas (h):

Cikli polnjenja:

Cikli polnjenja:

Naslednji pregled (mesec/leto):

Naslednji pregled (mesec/leto):

Prodajalec/servisni delavec potrjuje, da so bili uporabljeni izključno
5 ORIGINALNI Husqvarna deli in
5 vsa servisna dela so bila opravljena v skladu s seznamom na drugi
strani.

Prodajalec/servisni delavec potrjuje, da so bili uporabljeni izključno
5 ORIGINALNI Husqvarna deli in
5 vsa servisna dela so bila opravljena v skladu s seznamom na drugi
strani.

(Podpis in žig):

(Podpis in žig):

Opombe:

Opombe:

Pri domači uporabi: Z opravljenim 1. in 2. servisom
se garancija podaljša na 3. leto.

Pri domači uporabi: Z opravljenim 1. in 2. servisom
se garancija podaljša na 3. leto.

Pri profesionalni uporabi: Z opravljenim 1. in 2.
servisom se garancija podaljša na 3. leto.

Pri profesionalni uporabi: Z opravljenim 1. in 2.
servisom se garancija podaljša na 3. leto.

AUTOMOWER® GARANCIJSKA KNJIŽICA

Podatki za Automower®
Model:

Serijska št.:

Kataloška št. (PNC):

PIN-koda:

Datum nakupa:

Ime:
* Veliko lastnikov da svojemu novemu družinskemu članu ime.
Kako boste poimenovali vaš Husqvarna Automower®?

Podatki o lastniku
Ime:

Telefon:

Naslov:

Mobilnik:
Email:

Veliki servis v 3. letu

4. Servis v 4. letu

Datum pregleda:

Datum pregleda:

Obratovalni čas (h):

Obratovalni čas (h):

Cikli polnjenja:

Cikli polnjenja:

Naslednji pregled (mesec/leto):

Naslednji pregled (mesec/leto):

Prodajalec/servisni delavec potrjuje, da so bili uporabljeni izključno
5 ORIGINALNI Husqvarna deli in
5 vsa servisna dela so bila opravljena v skladu s seznamom na drugi
strani.

Prodajalec/servisni delavec potrjuje, da so bili uporabljeni izključno
5 ORIGINALNI Husqvarna deli in
5 vsa servisna dela so bila opravljena v skladu s seznamom na drugi
strani.

(Podpis in žig):

(Podpis in žig):

Opombe:

Opombe:

Pri domači uporabi: Z opravljenim 1., 2. in 3.
servisom se garancija podaljša na 4. leto.

Pri domači uporabi: Z opravljenim 1., 2., 3. in 4.
servisom se garancija podaljša na 5. leto.

GARANCIJSKI POGOJI
Garancijska doba začne teči z dnem nakupa oziroma na dan prevzema blaga. Pri uveljavljanju garancije predložite račun in izpolnjen
garancijski list, zato vas prosimo, da shranite račun in garancijski list.
Garancijski roki so naslednji:
- pri domači ali neprofesionalni rabi je garancijski rok 24 mesecev
- pri profesionalni, poklicni ali poslovni rabi 12 mesecev
- garancijski rok na originalne nadomestne dele 6 mesecev
Posebni garancijski pogoji za baterije:
- za Li-Ion baterije, izdobavljene od dne 1.1.2013 skupno z izdelki skupine Husqvarna, velja garancijski rok 24 mesecev.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

S tem garancijskim listom jamčimo, da bo proizvod v garancijskem roku ob normalni in pravilni rabi brezhibno deloval in se
obvezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih v primernem roku odstranili pomanjkljivosti in okvare zaradi napak
v materialu ali izdelavi.
Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Kupec je dolžan okvaro priglasiti najbližjemu pooblaščenemu servisu.
Kupec je dolžan predložiti pooblaščenemu servisu garancijski list in dokaz o nakupu.
V primeru, če proizvod popravlja nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
V primeru, da bi garancijsko popravilo iz razlogov na naši strani ali na strani pooblaščenega servisa trajalo več dni od dneva, ko je bila
prijavljena okvara, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor dni je bil proizvod v garancijskem popravilu.
V kolikor proizvod ni mogoče popraviti najkasneje v roku 45 dni, ga je dolžan zastopnik zamenjati za novega ali vrniti vplačani
znesek.
Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se pred uporabo ni držal priloženih navodil.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije; RS Slovenija.

Postavke, ki jih garancija ne vsebuje:
1. Potrošni material (npr. nožki, kolesa).
2. Spremembe barvnih nians zaradi učinka UV žarkov.
Garancija ne velja v primerih:
1. Normalne obrabe, preobremenjenosti, lomov, poškodb, napačne uporabe, poškodb nastalih zaradi malomarnosti in
nepazljivosti, vključno neustreznega goriva, abrazivne umazanije, vlage, korozije in drugih pojavov nastalih zaradi
neustreznega skladiščenja.
2. Napak, nastalih zaradi neupoštevanja navodil, podanih v navodilih za uporabo.
3. Sprememb ali predelav, ki spreminjajo lastnost, varnost pri delu ter trajnost izdelka, njegov osnovni namen ali povzročijo odstopanja
od veljavnih standardov.
4. Uporabe delov ali pripomočkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca.
5. Škode, ki jo povzroči nepooblaščen ponudnik servisnih storitev.
6. Dodatnih poškodb, ki nastanejo kot posledica neupoštevanja enega od zgoraj navedenih razlogov.
Uvoznik in dajalec garancije:
Husqvarna Austria GmbH, Industriezeile 36, 4010 Linz-Avstrija
Seznam pooblaščenih servisov najdete na: https://www.husqvarna.com/si/najdi-prodajalca/
Na željo stranke se lahko njeni podatki brišejo iz baze kupcev!

