
Original Gardena System                                                                                                                                                5 év szavatosság 

Profi System                                                                                                                                                                        5 év szavatosság  

Basic tömlő 5 év szavatosság

Classic tömlők, Lapos tömlők                                                                      12 év szavatosság

Comfort FLEX tömlők                                                                20 év szavatosság

Comfort HighFLEX tömlők                                                         25 év szavatosság

Premium SuperFLEX-, Rubber gumi -tömlők, Liano Textiltömlő                                                
30 év szavatosság

Spiráltömlő készlet                                                                      5 év szavatosság

Tömlőskocsik, tömlődobok,  

tömlőtartók                                                                                                                      
5 év szavatosság  

Locsolók, öntözők, öntözőrudak                                                                                                                                      5 év szavatosság 

Párásító 2 év szavatosság

Kerti zuhanyzók                                                                                                                                                                     5 év szavatosság 

Esőztetők                                                        
Kör, négyszög, sokfelület, szektor, turbinás, magas, 

nagyfelületű, tömlő, gyöngy
 5 év szavatosság 

Öntözésvezérlés (mágnesszelep, vezérlés, szenzorok)    2 év jótállás  

Micro-drip-system, indulókészletek, csepegtetőcsövek    2 év szavatosság  

Nyaralás alatti öntözés, erkélyládaöntözés 2 év szavatosság  

Pipeline      2 év szavatosság  

Sprinklersystem 2 év szavatosság     

Elektromos    5 év jótállás   

Akkumulátoros szivattyú (Akku nélkül!!) 5 év jótállás 

Szivattyú elektromos  tartozékok          2 év jótállás

Basic Szivattyúk
9010-29, 9013-29, 9011-29, 9020-29, 9022-29, 9000-29, 9001-

29, 9005-29, 9006-29
2 év jótállás

Műszaki szerelvények,  tömlők                                                                                                                                       2 év szavatosság   

Elektromos  gyepszellőztető, mélyszellőztető 3 év jótállás

Kézi fűnyíró (Suhanó)   2 év jótállás 

Elektromos- fűnyírók(Akku nélkül!!) és szegélyvágók,              

Robotfűnyírók, Külső akkumulátoros- fűnyírók és szegélynyírók 
3 év jótállás

Beépített akkumulátoros- szegélynyírók, fűnyíró ollók 2 év jótállás

Szórókocsik, kézi szórók 2 év szavatosság

Fűnyíró ollók      25 év szavatosság 

a. Elektromos- és Külső akkumulátoros(Akku nélkül!!) 

vágóeszközök      b. Beépített akkumulátoros vágóeszközök
a. 3 év, b. 2 év jótállás

Mechanikus  (kézi) vágóeszközök 25 év szavatosság

Fejszék    25 év szavatosság

Nyomáspermetezők   2 év szavatosság

Ültető szőnyegek, térdeplők 2 év szavatosság

Combisystem  szerszámok     25 év szavatosság

Ergoline szerszámok 25 év szavatosság

ClassicLine szerszámok, Levél- és fűgyűjtő 5 év szavatosság

Gyep- és ágyáskeretek  2 év szavatosság

Kesztyűk   2 év szavatosság

Kerti kocsi, szemétszedő, gyomkiszúró   25 év szavatosság

a. Elektromos- és b. akkumulátoros- Lombszivók  és- 

fújók(Akku nélkül!!)  
a. 3 év, b 2. év jótállás

Akkumulátoros- kerti porszívó, magasnyomású mosók 2 év jótállás

Pótalkatrészek                                                                                                                                           1 év jótállás a fődarabokra 

Akkumulátoros technológia                                                                 Akkumulátorok, csereakkumulátorok, gyorstöltők  2 év jótállás

ClickUp
Tartó rúd, Virágtál, Esőmérő, Olajfáklya, madáretető, 

Rovarhotel
5 év szavatosság

NatureUp Ültető ládák és elemeik 2 év szavatosság

Kerti szerszámok/talajművelés                                                                                                                                                            

Fa és bokorápolás 

                      

Tömlők

Öntözéstechnika    

Szivattyúk

Gyepápolás  
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