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Гарантія 
Компанія Great Plains Manufacturing, Incorporated гарантує покупцю 
оригінального обладнання, що ця сівалка не матиме недоліків матеріалу і 
виробничого браку на протязі року при її використанні в приватному 
господарстві за призначенням і в нормальних умовах роботи і сервісу, а при 
використанні з комерційною метою  або для здавання в оренду - на протязі 90 
днів. Ця гарантія компанії Great Plains Manufacturing, Incorporated обмежується 
заміною будь-яких несправних деталей та монтажем таких замінних деталей в 
сервісному центрі дилера. Great Plains залишає за собою право виконувати 
інспекцію обладнання або деталі, на корті надійшли претензії згідно з гарантією 
у зв’язку з браком матеріалу та виробничим браком. 
Ця гарантія не застосовується у відношенні деталей та виробів, котрими, згідно з 
наслідками експертизи Great Plains, зловживали або котрі були пошкоджені в 
результаті нещасного випадку або недостатнього технічного обслуговування та 
догляду, або якщо вони ремонтувалися і модифікувалися  так, що це негативним 
чином відбилося на їх виробничих характеристиках або надійності, або якщо 
вони використовувалися з метою, для котрою цей виріб не призначений. Ця 
гарантія не застосовна, якщо причіпний  виріб транспортується зі швидкістю 
більше 20 миль на годину. 
Претензії за даною гарантією надаються дилеру, котрий продав цей виріб, і всі 
гарантійні налаштування також виконує дилер. Great Plains залишає за собою 
право в будь-який час та без повідомлення змінювати матеріали та вносити зміни 
в конструкцію виробу. 
Цю гарантію не слід розуміти так, що Great Plains несе відповідальність за 
матеріальні збитки будь-якого виду, прямі, непрямі або залежні від обставин. 
Крім того, компанія Great Plains не несе відповідальності за збитки як наслідок 
будь-яких причин, на котрі вона не може справляти вплив в розумних межах. Ця 
гарантія не поширюється на втрати врожаю, збитки, зумовлені, затримкою 
збирання врожаю або будь-які збитки або втрати, пов’язані з робочою силою, 
постачанням, орендою машин та іншими причинами. 
У відношенні цієї угоди купівлі-продажу обладнання не даються жодні інші 
гарантії, ясно виражені або ті, що припускаються; всі гарантії комерційної 
якості або придатності для певної мети, що виходять за межі зобов’язань, 
котрі письмово встановлені в цій гарантії, цим заперечуються та 
виключаються з цієї угоди. 
Ця гарантія не має сили, якщо вона не зареєстрована Great Plains Manufacturing, 
Incorporated на протязі 10 днів з дати першої покупки.  




