2020

USŁUGI
SERWISOWE
GARDENA

Usługi serwisowe oferowane
przed zakupem produktu

Doradztwo w doborze produktu

Wydłużona Gwarancja Producenta

Nie masz pewności lub czegoś nie wiesz?
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie
pytania dotyczące naszych produktów.

Jakość i Twoja satysfakcja są dla nas na pierwszym miejscu.
Dlatego, dla wybranych produktów oferujemy wydłużony
okres gwarancyjny. W sytuacji kiedy produkt objęty wydłużoną
gwarancją GARDENA zepsuje się lub ulegnie uszkodzeniu,
możesz nadal go reklamować. Dla niektórych produktów
taka gwarancja jest przedłużona nawet do 25 lat!

• Który produkt będzie dla mnie najbardziej
odpowiedni?
• Jaka jest najbardziej ekonomiczna opcja?
• Jak mogę zamówić część zamienną?
• Jakiej cześci zamiennej potrzebuję?
• W jakich sklepach mogę kupić dane produkty?

W przypadku pytań technicznych,
skorzystaj z porad naszych specjalistów.
Możesz skontaktować się z nami za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie
E-mail: serwis@gardena.pl
Telefon: (22) 336 78 90

Usługi serwisowe oferowane
przed zakupem produktu

Informacje online
Wszystkie informacje są dostępne na naszej
stronie internetowej. Możesz tam znaleźć:

Planowanie nawadniania GARDENA
Potrzebujesz pomocy w zaprojektowaniu systemu irygacyjnego?
Nie wiesz, czy twój projekt jest prawidłowy? A może potrzebujesz
zacząć od profesjonalnego projektu nawadniania? W każdym
z powyższych przypadków jesteśmy tu dla Ciebie!
Wypełnij formularz, aby zamówić usługę projektu nawadniania
na naszej stronie internetowej. Określ swoje wymagania,
a my stworzymy projekt dopasowany do Twojego ogrodu.

• często zadawane pytania
• informacje o serwisie gwarancyjnym
• informacje o produkcie
• zlecenie usługi projektu nawadniania
oraz poradnik doboru robota koszącego
• poradnik doboru pompy
• poradnik doboru sterownika nawadniania
• informacje o robotach koszących
• program do projektowania nawadniania myGarden

Roboty koszące
& smart

Planowanie instalacji
robotów koszących Gardena
Masz wątpliwości dotyczące instalacji robota koszącego?
Przygotujemy dla Ciebie propozycję projektu.
Wystarczy wypełnić formularz i przesłać go
na naszą skrzynkę mailową.

Porady dotyczące robotów koszących
Czy masz pytanie dotyczące robotów koszących?
Nasi specjaliści z przyjemnością doradzą
w doborze i programowaniu.

Doradztwo dla produktów Smart
Rozważasz zakup urządzenia smart GARDENA?
Jeśli masz pytania dotyczące funkcji i opcji,
nie wahaj się z nami skontaktować. Z przyjemnością
odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Instalacja produktów GARDENA
Chcesz, aby system GARDENA znalazł się w Twoim
ogrodzie, ale nie masz czasu go zainstalować?
Nasi partnerzy zajmują się instalacjami. Po prostu
wyślij e-mail z zapytaniem i informacją gdzie chcesz
wykonać instalację oraz jakiego użyć produktu.
Niezwłocznie wyślemy Ci kontakt do najbliższego instalatora.

Rozszerzona gwarancja
na roboty koszące GARDENA
Wiemy, że nasze produkty są wysokiej jakości,
dlatego właśnie oferujemy przedłużoną gwarancję
na kosiarki zautomatyzowane. Aby przedłużyć
gwarancję do 3 lat, wystarczy zarejestrować produkt
na naszej stronie internetowej w ciągu 3 miesięcy
od zakupu produktu. Przedłużona gwarancja
dotyczy zakupu konsumenckiego.

Usługi serwisowe oferowane
po zakupie produktu

Rozszerzona gwarancja na pompy GARDENA

Części zamienne GARDENA

GARDENA 5 lat gwarancji! Tak długo będzie obowiązywać
gwarancja przy rejestracji pompy zakupionej od 2021 r.
Rejestrację należy wykonać w ciągu 3 miesięcy od zakupu.
Aby się zarejestrować, wystarczy wypełnić formularz online.
Przedłużona gwarancja dotyczy zakupu konsumenckiego.

Potrzebujesz części zamiennej?
Do naszych produktów zalecamy używanie
wyłącznie oryginalnych części GARDENA.
Możesz je kupić w autoryzowanym serwisie
Gardena oraz u dealerów Husqvarna.

Pick Up serwis GARDENA
Możesz wysłać nam produkt do naprawy
korzystając z usługi odbioru.
W ramach gwarancji usługa ta jest BEZPŁATNA!

Naprawy GARDENA
Czasami coś wymaga naprawy, zajmiemy się tym
w centralnym serwisie Gardena. W przypadku
naprawy gwarancyjnej bezpłatnie naprawimy
lub wymienimy Twój produkt.

Infolinia: (22) 336 78 90
Pn.–Pt. w godz. 8.00–12.00 i 12:30–17:00
W okresie od 1.10.–28. 02. w godz. (8.00–12.00; 12:30–15:00)
E-mail: serwis@gardena.pl
Jeśli chcesz się skontaktować z nami zza granicy, prosimy używac skrzynki e-mail.
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., Centrum Serwisowe Gardena,
Jesenická 146, 793 26 Vrbno pod Pradědem

