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Brangūs klientai, 

Dėkojame, kad pasirinkote „Pubert“ kultivatorių. Šis įrenginys sukurtas ir pagamintas 

taip, kad Jūs būtumėte patenkinti tiek jo ergonomiškumu, tiek darbo kokybe bei 

saugumu.  

Šiam konkrečiam modeliui suteikiama 3 metų gamintojo garantija. 

 
 

3 METŲ GARANTIJOS SĄLYGOS (2 metų garantija + garantijos pratęsimas 1 metams) 

Tretiesiems garantijos metams taikomos tokios pat sąlygos, kaip ir pirmiesiems 2 

metams, kaip nurodyta į šią knygelę įtrauktame dokumente „Bendrosios „Pubert“ 

garantijos sąlygos“. 

 Norint pasinaudoti trečiaisiais gamintojo garantijos metais, praėjus 12 

mėnesių, paskui 24 mėnesiams nuo įrenginio pirkimo datos būtina „Pubert“ 

pardavimo vietoje atlikti techninę apžiūrą, už kurią apmokama pagal įprastą Jūsų 

prekybos agento pateikiamą tarifą (išsaugokite sąskaitas faktūras). 

 

 Norint pasinaudoti garantija, būtina naudoti originalias „Pubert“ ir variklių 

gamintojo detales. 

 

Ypatingas atvejis:  profesionaliojo naudojimo reikmėms skirtiems įrenginiams taikoma 

6 mėnesių, o nuomai skirtiems įrenginiams – 3 mėnesių garantija. 

3 METŲ 

GARANTIJOS KNYGELĖ 

LT 
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KULTIVATORIAUS PARENGIMĄ EKSPLOATUOTI SUDARO: 

 Paruošimas tinkamai eksploatuoti ir veikimo patikrinimas. 

 Naudojimo instrukcijos ir įrenginio dalių brėžinių perdavimas. 

 Gamintojo garantijos pažymėjimo patvirtinimas. 

 

PRIEŽIŪROS KORTELĖ 

 

KLIENTO DUOMENYS: 

PAVARDĖ:  …………………………….………  VARDAS:  ……………………………………TEL.: .....……..………..… 

ADRESAS:  ……..………………………………………………………………………………………..…………………………… 

PAŠTO KODAS:  ……………………………………… MIESTAS:  …………………………….……………….………….. 

 

 

 

ĮRENGINIO CHARAKTERISTIKOS IR PRIEŽIŪRA: 

PIRKIMO DATA:  ………………………………………..….   

ĮRENGINIO TIPAS:  ………………………..…….…………  

SERIJOS Nr.:  ………………………………………….……… 

 

TECHNINĖS APŽIŪROS PO 12 MĖNESIŲ DATA:          
  : 

………….….……………………………………….……………..   

 

 

TECHNINĖS APŽIŪROS PO 24 MĖNESIŲ DATA: 

………….….………………………………………………………..  

PREKYBOS AGENTO ANTSPAUDAS. PARDAVIMAS: 

PREKYBOS AGENTO ANTSPAUDAS. TECHNINĖ APŽIŪRA PO 

12 MĖNESIŲ: 

PREKYBOS AGENTO ANTSPAUDAS. TECHNINĖ APŽIŪRA PO 

24 MĖNESIŲ: 
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Bendrosios PUBERT garantijos sąlygos 

 PUBERT pagamintų kultivatorių, krūmapjovių, purentuvų, smulkintuvų ir sniego valytuvų pirkėjams garantija dėl visų medžiagų, 
montavimo gedimų ir paslėptų trūkumų suteikiama tam, kad būtų galima įprastai naudotis originalios būklės įrenginiais. 

 Tokią garantiją užtikrina tik specializuotos PUBERT pardavimo įmonės arba PUBERT paskirti tretieji asmenys. Arčiausiai esančio 
remonto centro adresą rasite mūsų interneto svetainėje www.pubert.fr peržiūrėdami pardavimo vietų skyrių. 

 Visi tolesnėse pastraipose išvardyti punktai taikomi Prancūzijos rinkai; jei „Pubert“ gaminiai platinami ne Prancūzijos rinkoje, 
pardavimo, garantijos trukmės ir tvarkymo sąlygos tiesiogiai priklauso nuo prekių ženklo „Pubert“ oficialių atstovų ir importuotojų 
konkrečioje šalyje. 

 Įrenginiai be rašytinio sutikimo negrąžinami.  

 Jei pardavimas neužregistruojamas, garantinės priežiūros prašymas negali būti tvarkomas. 
 

Trukmė 

 PUBERT gaminiams taikomas 2 metų garantinis laikotarpis, skaičiuojant nuo įrenginio pirmosios eksploatavimo dienos.  Pirmoji 
eksploatavimo diena suprantama kaip diena, nurodyta sąskaitoje faktūroje arba kasos čekyje, kurie pardavimo metu išduodami 
klientui ar vartotojui.  Jei įrenginys skirtas profesionaliojo naudojimo reikmėms, taikoma 6 mėnesių garantija.  Nuomai skirtiems 
įrenginiams taikoma 3 mėnesių garantija. 

 Ši sutartinė garantija nėra perleidžiama ir netenka galios, jei įrenginys perparduodamas. 
 
Garantijos apribojimai 

 Galiojant garantijai bet kokie darbai, susiję su PUBERT medžiagomis, turi būti atliekami specializuotose ir gamintojo pripažintose 
dirbtuvėse. 

 Gamintojo garantija apima visus medžiagų, gamybos, montavimo defektus bei paslėptus trūkumus ir taikoma 2 metus nuo pirkimo 
sąskaitos faktūros išrašymo dienos pagal galiojančiuose įstatymuose nustatytus leidžiamus apribojimus.  Bendrovė nemokamai 
pakeis bet kurią detalę su defektu. 

 Bendrovės PUBERT atsakomybė griežtai apsiriboja detalių su defektu pakeitimu arba taisymu.  Jokiu būdu nebus pervedama 
kompensacija ar atlyginimas už išlaidas ar tiesioginius arba netiesioginius nuostolius dėl to, kad įrenginiu iš dalies arba visiškai 
nebegalima naudotis.  Papildomos išlaidos, galimas dalykas, susijusios su atsarginės įrangos nuoma arba kreipimusi į išorinę 
bendrovę dėl aptariamų įrenginių priežiūros, nepatenka į šias garantijos sąlygas. 

 
Garantija netaikoma: 

 Įrangai, kuri buvo perdirbta. 

 Naujos įrangos paleidimo ir montavimo darbams, tepalams ir degalams. 

 Įrangos gabenimo ir transportavimo garantiniams darbams. 

 Ne PUBERT originalioms ar patvirtintoms detalėms ir pasekmėms, kurias jos gali sukelti; jei naudojamos „pritaikomos“ detalės, ši 
garantija anuliuojama. 

 Nusidėvinčioms dalims, tokioms kaip diržai, ašmenys, ašmenų galąstuvai, ašmenų laikikliai, stabdžių įrenginiai, trečias guolis, diskai, 
tiektuvai, frezų peiliai, ratai ir visoskitos nusidėvinčios dalys. 

 Įrangai, kuri naudojama netinkamai, pernelyg daug arba profesionaliai. 

 Jei naudojami PUBERT nerekomenduojami ar nepatvirtinti priedai. 

 Šioje garantijoje neatsižvelgiama į įprastą nusidėvėjimą dėl įrenginio naudojimo. 

 Jei prašoma pakeisti detalę, ją kaskart būtina grąžinti mūsų techninei tarnybai, kad ji būtų patikrinta prieš sutinkant pakeisti. 

 Jei nesilaikoma minimalių priežiūros sąlygų, nurodytų naudotojui perduotame naudojimo vadove arba variklio naudojimo vadove, 
garantija anuliuojama. 

 Prancūzijoje visus garantinės priežiūros prašymus dėl PUBERT įrenginiuose sumontuotų variklių tiesiogiai tvarko atitinkamas variklių 
gamintojo tinklas pagal savo garantijos sąlygas, išskyrus atvejus, kai sumontuoti PUBERT varikliai. 

 „Pubert“ variklių garantinės priežiūros prašymus tvarko bendrovė „Pubert“; šie varikliai prieš galutinį sprendimą turi būti grąžinami 
patikrinimo ir ekspertizės tikslams. 

 Ne Prancūzijos teritorijoje variklių garantijos tvarkomos pagal konkretų susitarimą su atitinkamos šalies importuotoju ar 
importuotojais. 

 Darbams, susijusiems su priežiūra, kaip antai tepalų keitimu, oro, tepalų ar degalų filtrams, variklio režimo nustatymo darbams, taip 
pat pablogėjus estetinei išvaizdai dėl įrenginio naudojimo. 

 
Garantijos praplėtimas 

 Bet koks „Pubert“ gaminiui suteiktas garantijos sąlygų praplėtimas galioja tik tada, kai jį pateikia „Pubert“ garantinės priežiūros skyrius 
ir atsiunčiamas to pat skyriaus tinkamai pasirašytas ir įregistruotas laiškas. 

 
Išpakavimo metu pastebėtas detalių trūkumas 

 Imkitės tokių veiksmų, kokių imatės garantinės priežiūros prašymo atveju, ir patikslinkite, kad trūkumas pastebėtas dėžės atidarymo 
arba įrenginio paruošimo darbui metu. 

 Toks prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo pirkinio įsigijimo, kurį turi patvirtinti pirkinio sąskaita faktūra, dienos. 

 Kad šis prašymas būtų išnagrinėtas, Jūsų bus paprašyta pateikti tokią pat informaciją, kokia pateikiama standartinės garantijos 
atveju, t. y. nurodyti detalės nuorodos Nr., serijos Nr., gamybos metus ir tikslų įrenginio tipą.  Gedimų apibūdinimo skiltyje 
nurodykite, kad išpakavimo metu pasigedote detalių.  

 
Gedimas išpakavimo metu 

 Apibrėžimas:  naujas ir originalioje pakuotėje sukomplektuotas gaminys pripažįstamas esantis su trūkumais per 48 val. nuo 
pardavimo datos. 

 Bet kuriam naudotam gaminiui taikomos nebe gedimo išpakavimo metu taisyklės, o garantinės priežiūros skyriaus sutartinė garantija 
pagal pirmiau aprašytas sąlygas.   
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 Varikliams taikoma procedūra 
 Dėl „Subaru“, „Mitsubishi“, „Honda“, „Briggs & Stratton“ ir „Kohler“ variklių žr. toliau nurodytą variklių garantijos 

procedūrą ir tvarkymą. 
 Dėl „Pubert“ variklių susisiekite su „Pubert“ garantinės priežiūros skyriumi. 

 Procedūra (išskyrus šiluminius variklius). 
 Grąžinimo prašymą siųskite faksu Nr. 02 51 45 81 78 ir pridėkite gedimo aprašymą. 
 Šis prašymas bus arba patvirtintas, arba bus pradėta tikrinimo procedūra.  
 Gaminį pateikite originalioje dėžėje ir ant prekių padėklo. 
 Mūsų prašymu šį gaminį paims mūsų vežėjas. 
 Gaminys negalės būti pakeistas ir už jį nebus teikiama kompensacija, jis tik vėl bus parengtas eksploatacijai prieš 

grąžinant į prekybą.  
 Vykdymo terminas – 21 diena. 

 
Speciali informacija, susijusi su elektrinio kultivatoriaus baterijomis 

 Reikalingos atsargos:  laikykite kuo mažiau baterijų atsargų, nes baterijas reikia perkrauti, jei laikymo trukmė ilgesnė nei 6 mėnesiai.  
Todėl kiek įmanoma stenkitės apsirūpinti tik reikalingiausiu šios ypatingos sudedamosios dalies skaičiumi ir būtinai laikykitės FIFO 
(pirmas iš, pirmas į) principo.  

 Bendrovėje „Pubert“ laikomų baterijų elementai reguliariai įkraunami naudojant pramoninio įkrovimo sistemą „Rack“ – taip užtikrinama 
gera į baterijų komplektą surinktų elementų būklė.  

 Eksploatavimo trukmė (naudotojo atžvilgiu) – maždaug 100–200 ciklų arba 3 metai. Šie duomenys nėra sutartiniai ir priklauso nuo 
laikymo sąlygų, taip pat nuo to, ar laikomasi įkrovimo (žr. kroviklio vadovą), iškrovimo (jei įrenginys perkeliamas arba automatiškai 
išsijungia, darbą nutraukite, tada, kaskart panaudoję, iš naujo įkraukite) taisyklių:  niekada nelaikykite tuščių baterijų komplekto.  

 Kai nesinaudojate baterijomis, bent vieną kartą kas 2 mėnesius atlikite vieną įkrovimo ciklą (net jei nesinaudojate įrenginiu) arba 
pasielkite geriau: palikite bateriją visą laiką prijungtą prie kroviklio, kuris automatiškai pereis į režimą „Floating“ ir baterijų 
komplektui tieks tik tiek energijos, kiek būtinai reikia, kad jis būtų optimaliai įkrautas.  

 Laikymo sąlygos: laikykite 15–40 °C temperatūroje, sausoje ir švarioje vietoje.   

 Didžiausia laikymo trukmė (sandėlių arba prekybos agentų atžvilgiu):  neviršykite 12 mėnesių ir numatykite bent vieną įkrovimo ciklą 
bent kas 6 mėnesius.  

 Gaminio įpakavimo dėžėje yra išpjauta anga, kuri leidžia lengvai pasiekti kroviklį ir įkrovimo lizdą neištraukus įrenginio iš dėžės. 

 BATERIJOS garantija.  Mūsų gaminiuose esančios baterijos priklauso sudedamosioms dalims, vadinamoms „suvartojamomis“.  Vis 
dėlto dėl visų pastebėtų neatitikimų taikoma 2 metų teisėta garantija su sąlyga, kad buvo laikomasi naudojimo ir įkrovimo 
instrukcijų, aprašytų naudojimo vadovuose, ir po mūsų atliktos ekspertizės. 

 
Kaip rasti įrenginio serijos numerį 

Ši informacija yra svarbi, kad būtų tinkamai išnagrinėti Jūsų prašymai dėl detalių, kurioms taikoma arba net netaikoma garantija  

 Pirma galimybė:  savo naudotojo vadovo arba panašaus gaminio vadovo pirmuose puslapiuose, kur pristatomas gaminys, rasite 
vietą, kurioje ant rėmo nurodytas šis numeris. 

 Antra galimybė:  žr. interneto svetainės www.pubert.fr skyrių „Dokumentai“ => Kaip rasti savo įrenginio serijos Nr. 
 
Įrenginių garantijos tvarkymo procedūra 

 Ši procedūra taikoma visiems garantinės priežiūros prašymams, taip pat taikoma aptikus trūkumą išpakavimo metu. 

 Visi garantinės priežiūros prašymai turi būti pateikiami internetu svetainėje www.pubert-pro.fr.Ši procedūra įmanoma tik tuo atveju, jei 
atitinkamas gaminys pardavimo metu buvo užregistruotas šioje svetainėje. 

 Tada Jums reikia pateikti garantinės priežiūros prašymą naudojantis šiam tikslui skirtu modeliu; tam prisijunkite prie www.pubert-
pro.fr ir įveskite savo vartotojo kodą (kliento kodą) ir slaptažodį.  Garantijos modelis, paskui garantinės priežiūros prašymas.  

 Jei gaminys pardavimo metu nebuvo užregistruotas 

 Pirmiausia būtina užregistruoti pardavimą, ir šią procedūrą turi atlikti koncesininkas.  Koncesininkas arba agentas pardavimą 
užregistruoja modelyje naudodamasis gaminio pardavimo metu išduota sąskaita faktūra, tada įprastai pateikia prašymą. 

 Mūsų sprendimas dėl šio prašymo pateikiamas svetainėje, jį peržiūrėti galėsite prisijungę prie svetainės ir įvedę savo identifikacinius 
duomenis. 

 Kai atsakymas bus pateiktas (jei garantija suteikiama), mes užsakysime atsargines detales. Jos Jums bus atsiųstos be papildomų 
mokesčių drauge su koduotu, bet neapmokėtu pristatymo kvitu. 

 Jei detalę ar detales prašoma grąžinti patikrinti, atsarginės detalės bus pristatytos apmokėtos, o jas grąžindami siųskite kartu su 
sąskaitos faktūros arba pristatymo kvito kopija su žyma APMOKĖTA. 

 Gavę ir patikrinę detalę ar detales, mes suteiksime atitinkamą kompensaciją ir, galimas dalykas, apskaičiuosime mokestį už darbą ir 
siuntimą, jei garantijos sutartyje iš anksto buvo numatytas toks susitarimas. 
 

Variklių garantinės priežiūros procedūra ir tvarkymas 

 Visus garantinius darbus, susijusius su „Honda“, „Briggs & Stratton“, „Subaru“, „Kohler“ varikliais, kuriuos sumontavo „Pubert“, turi 
atlikti patvirtinta remonto įmonė pagal atitinkamo variklių gamintojo galiojančias sąlygas.  

 „Mitsubishi“ varikliams garantinę priežiūrą užtikrins patvirtintų remonto įmonių, kurių sąrašą rasite www.wormsentreprises.com, 
tinklas, kurio atstovas įteiks papildomą detalę, be to, detalę įteiks grupė MOTORIST + (RHONADIS, DPM 70, CROSNIER, SGR, 
SECODI ir DENSERCO Belgijoje). 

 „Pubert“ varikliais tiesiogiai rūpinasi bendrovė „Pubert“. Juos reikės grąžinti ekspertizės ir galutinio patvirtinimo tikslams arba 
atsisakant patenkinti minėtos garantinės priežiūros prašymą. 

 Įvairią informaciją, patvirtintų remonto įmonių tinklus, variklių schemas ir garantijos sąlygas rasite atitinkamose interneto svetainėse. 
 

Priminimas 

 Visas pagal garantijos sutartį pakeistas detales, ypač krūmapjovių reduktorius, keitiklius, sankabų komplektus, pavaras ir greičių 
dėžes, galbūt teks grąžinti ekspertizei; ši informacija Jums bus patikslinta garantijos patvirtinimo metu. 
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