
TASKI ULTIMAXX - 3 lata gwarancji
Nowa najwyższa jakość, niezawodność, wydajność pracy i trwałość

Zespół TASKI jest niezmiernie dumny z każdej maszyny ULTIMAXX, która opuszcza naszą fabrykę. 
Tak dumni, że każda z nich objęta jest 3-letnią gwarancją!

Zaprojektowany bez kompromisów. Gwarancja najwyższej jakości. 

Reputacja TASKI jako znakomicie zaprojektowanej szwajcarskiej marki jest dobrze znana. To właśnie 
jakość maszyn i stosowanie nowoczesnych rozwiązań ugruntowały ją na rynku. Trwałe maszyny, to 
urządzenia, które są MAKSYMALNIE (ULTIMATE) skonstruowane pod kątem zasad zrównoważone-
go rozwoju. Myślą przewodnią dla projektu TASKI ULTIMAXX jest trwałość, dlatego są one składane 
z najwyższej jakości komponentów i materiałów. 

W naszej fabryce w Munchwilen, każda wyprodukowana maszyna ULTIMAXX jest dokładnie testo-
wana przed wysyłką do klienta. Nie partia lub wybrana sztuka, ale każda maszyna! Każda maszyna 
to gwarancja NAJWYŻSZEJ (ULTIMATE) jakości!
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Maszyny szorująco-zbierające ULTIMAXX to inteligentne rozwiązania. W środku znajdziesz najnowsze technologie, 
patenty, inteligentne projekty i nowinki inżynieryjne, a wszystko po to, by sprostać wyzwaniom, z którymi się zmagasz
podczas codziennego utrzymania czystości podłóg – niczym niezakłócona praca, bez zbędnych przestojów i przerw.

Wyłączenia z warunków gwarancji 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych oraz wad i uszkodzeń wynikłych na skutek: a) niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi użytkowania, prze-
chowywania i konserwacji, b) ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek oraz zmian konstrukcyjnych - użycia niewłaściwych materiałów 
eksploatacyjnych. 
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2.  Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją i czyszczeniem urządzeń, opisane w instrukcji obsługi oraz części i akcesoria ulegające zuży-
    ciu podczas normalnej eksploatacji (np. części eksploatacyjne, szczotki węglowe, szczotki czyszczące, tarcze napędowe, itd.).

Używanie materiałów eksploatacyjnych innych firm niż TASKI, takich jak: szczotki, filtry i/lub części zamienne, może być szkodliwe zarówno dla wydajności, jak i trwałości 
maszyny i może stanowić podstawę do unieważnienia niniejszej Gwarancji.
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Nazwa maszyny Wersja maszyny 
TASKI ULTIMAXX 900 wszystkie wersje
TASKI ULTIMAXX 1900 wszystkie wersje
TASKI ULTIMAXX 2900 wszystkie wersje
Baterie litowo-jonowe IntelliPower gwarancja 4 lata
Baterie żelowe gwarancja 1 rok

3 lata gwarancji 
W związku z powyższym oferujemy 3-letni okres gwarancyjny na maszyny TASKI ULTIMAXX:

Nigdy wcześniej nie wykorzystano tak wielu nowinek technologicznych, by dostarczyć maszynę o niezawodnej i wy-
dajnej konstrukcji, o tak wysokiej jakości. 
Urządzenia TASKI ULTIMAXX na nowo definiują kategorię małych i średnich maszyn szorująco-zbierających, wy-
znaczając nowe standardy.

najnowsze technologie najwyższej jakości materiały

opatentowane rozwiązania maksymalna wydajność

inteligentna konstrukcja niezawodność

innowacyjna inżynieria długa żywotność

UWAGA: W maszynach należy stosować pady czyszczące zgodnie z ich przeznaczeniem. Nie stosuj padów z melaminy do codziennego utrzymania czystości podłóg!


