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God arbejdslyst med din nye TP Flishugger, som vi håber, lever 
op til alle dine forventninger til driftssikkerhed og effektivitet.

Som en ekstra tryghed får du vores unikke 3 års TP GARANTI 
med i købet. Garantien gælder 3 år fra købsdatoen eller op til 
1.000 driftstimer (afhængigt af, hvad der kommer først).

På bagsiden kan du læse meget mere om, hvad 3 års TP 
GARANTI betyder for dig.

3 ÅRS
TP GARANTI

TILLYKKE MED DIN NYE TP FLISHUGGER, 
DER ER DÆKKET AF:



MADE IN DENMARK

LINDDANA A/S 
Ølholm Bygade 70 • 7160 Tørring, Denmark

Tel: +45 75 80 52 00 • tp@linddana.com • linddana.com

3 ÅRS TP GARANTI PÅ ALLE 
MASKINENS KOMPONENTER
– undtagen sliddele

3 års TP GARANTI omfatter alle komponenter på 
din TP Flishugger, uanset om delene er fremstillet 
på vores egen fabrik eller stammer fra en under-
leverandør, såsom motor, hydraulikkomponenter, 
gear m.m. Vi tager dermed ansvaret for maskinens 
samlede kvalitet og driftssikkerhed. 

• Garantien dækker levering af nye komponenter 
og reservedele i tilfælde af fejl og mangler i 
konstruktion, materiale eller fremstilling, men 
omfatter ikke omkostninger til arbejdsløn, ophold       
og transport i forbindelse med udbedringen

• Du kan altid frit vælge serviceværksted til lø-
bende servicetjek af fl ishuggeren, så længe der 
udelukkende anvendes originale TP reserve- og 
sliddele

• Vær opmærksom på, at der IKKE ydes garanti på 
sliddele. Med sliddele forstås bl.a. fi ltre, remme, 
koblinger, olier og væsker, gløderør, lejer, knive, 
modstål, afstrygere, udskiftelige svøb, PTO aksler, 
udkasterrør, udkastevinger, batterier samt dele 
udsat for normalt forekommende slid. Overfl ade-
behandling er ligeledes ikke dækket

I tilfælde af en garantisag bedes du henvende dig 
hos den forhandler, hvor du har købt maskinen.

GARANTIEN KRÆVER OGSÅ 
LIDT AF DIG

3 års TP GARANTI forudsætter, at du overholder 
følgende i garantiperioden:

• Anvend udelukkende originale TP reserve- og 
sliddele

Reliable Chipping. Siden 1980 har Linddana A/S med 
stor succes udviklet, produceret og solgt TP Flishugge-
re. Den danskejede virksomhed markerer sig i dag som 
en af markedets førende med et stærkt udvalg af funk-
tionelle og driftssikre fl ishuggere til landskabspleje og 
biomasseproduktion. Linddanas stærke internationale 
position bygger på omfattende teknisk knowhow og 
en entydig satsning på høj kvalitet i både materiale-
valg og produktionsforløb. Kvalitetsniveauet sikres bl.a. 
gennem en kombination af højeffektive automatiske 
processer og solidt smedehåndværk på fabrikken i 
Danmark. Læs mere om Linddana på linddana.com.

• Overhold alle servicetjek jvf. manualen. Doku-
mentation for dine servicetjek skal medsendes i 
tilfælde af en garantireklamation 

Ved enhver henvendelse vedrørende garanti skal 
du kunne forevise original faktura indeholdende 
salgsdato, maskinnummer, maskintype, maskin-
model, kundenavn og –adresse samt forhandler-
navn og -adresse.

3 års TP GARANTI bortfalder ved fejl eller mang-
ler, der skyldes forkert montering af reserve- eller 
sliddele, uautoriserede ændringer af maskinen eller 
uhensigtsmæssig brug.

VIL DU VIDE MERE OM 
3 ÅRS TP GARANTI? 

De samlede salgs- og leveringsbetingelser kan ses 
og downloades på www.linddana.com.


