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3. Nejprve vytáhněte konektor nabíjecího kabelu a potom vytáhněte

nabíječku ze síťové zásuvky.
4. Uvedení mimo provoz
Skladování / přezimování:
Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
1. Nabíjení akumulátoru.
2. Akumulátory skladujte na suchém místě.

Likvidace akumulátoru:
GARDENA akumulátor obsahuje lithiové články, které se nesmí po
skončení jejich životnosti přiložit k normálnímu domovnímu odpadu.
Důležité: 
Odbornou likvidaci přebírá v Německu GARDENA obchodník nebo
komunální likvidační středisko.
1. Lithiové články úplně vybijte. 
2. Lithiové články nechte odborně zlikvidovat. 
5. Údržba
Dbejte na to, aby byly vnější plochy akumulátorového bloku a kontakty 
vždy čisté a suché, obzvláště než se připojí nabíječka. 
Při znečištění čistěte akumulátor měkkým suchým hadrem, nikdy ne pod
tekoucí vodou.
6. Odstraňování poruch
Chybová hlášení výstražné kontrolky LED (viz strana 2) č.v. 8835.
Problém Možná příčina Náprava

V případě poruch kontaktujte prosím příslušný servis GARDENA. 
Opravy smí provádět pouze servisní střediska GARDENA nebo
autorizovaní odborníci GARDENA.
7. Technické údaje

č.v. 8839 č.v. 8835 č.v. 8838 č.v. 8836 č.v. 8837
Napětí akum. Lithium4 Lithium4 Lithium4 Lithium4 Lithium4

Ionen 18 V Ionen 18 V Ionen 25 V Ionen 36 V Ionen 36 V
Kapacita akum. 1,6 Ah 2,6 Ah 3,2 Ah 3,0 Ah 4,5 Ah
Přibližná doba 
nabíjení* na 90%: 2 h 3,5 h 5 h 4,5 h 7,5 h
Přibližná doba 
nabíjení* na 100%: 5 h 7 h 11 h 9 h 15 h
* Doby nabíjení standardní nabíječkou

Pomocí rychlonabíječky GARDENA typ 8831, kterou lze získat jako
příslušenství, lze akumulátory nabíjet až 3Ekrát rychleji.
8. Servis / Záruka
V případě uplatnění záruky jsou pro vás servisní práce zdarma.
GARDENA poskytuje na tento výrobek 2 roky záruky (ode dne prodeje).
Tato záruka se vztahuje na všechny podstatné nedostatky přístroje, 
které byly prokazatelně způsobeny vadami materiálu nebo chybami při
výrobě. Záruka je zajišťována dodáním náhradního funkčního přístroje
nebo bezplatnou opravou zaslaného přístroje podle naší volby, jsouEli
zaručeny následující podmínky:
• S přístrojem se zacházelo odborně a dle doporučení návodu 

k používání.
• Nedošlo k pokusu o opravu přístroje prodejcem ani třetí osobou.
Tato záruka poskytovaná výrobcem se netýká nároků na záruku
existujících vůči obchodníkovi příp. prodejci.
V případě uplatnění záruky pošlete, prosím, vyplaceně vadný přístroj 
s kopií prodejního dokladu a s popisem závady na adresu servisu, 
která je uvedena na zadní straně.
Po provedení opravy vám přístroj zdarma pošleme zpět.

Nabijte baterii.Baterie je vybitá.Motor se zastaví avýstražná
kontrolka LED nebliká.

Vyčkejte přibližně 15 min. 
Když výstražná kontrolka LED
nezabliká, začněte znovu.

2. Vysoká teplota. 
Došlo k překročenídovoE
lené provozní teploty.

Vyčkejte 10 sec. 
Když výstražná kontrolka LED
nezabliká, začněte znovu.

1. Přetížení baterie.Motor se zastaví a výstražná
kontrolka LED bliká.

Li-ion

GARDENA Náhradní akumulátor Li4Ion 18 V / 25 V / 36 V akumulátor
Toto je překlad originálního německého návodu k obsluze.
Přečtěte si prosím pečlivě návod k obsluze a dodržujte jeho pokyny. 
Seznamte se podle tohoto návodu k obsluze s akumulátorem, jeho správE
ným používáním, technologií nabíjení (viz návod na provoz příslušného
akumulátorového přístroje GARDENA), jakož i s bezpečnostními pokyny.
Z bezpečnostních důvodů nesmí tyto akumulátory používat děti, mládež
do 16Eti let a osoby, které nejsou seznámeny s tímto návodem k obsluze. 
v Tento návod k obsluze prosím pečlivě uložte.
1. Oblast použití náhradního akumulátoru GARDENA
Řádné používání:
Akumulátor slouží pro napájení příslušných akumulátorových přístrojů
GARDENA energií a je určen pro domácí a hobby používání. Přístroj není
určen k použití ve veřejných zařízeních, parcích a sportovištích a na silniE
cích a rovněž není určen pro práci v zemědělství a lesnickém průmyslu.
Dodržování přiloženého provozního návodu GARDENA je předpokladem
pro řádné používání akumulátoru.
2. Pro Vaši bezpečnost
v Dbejte bezpečnostních pokynů umístěných na akumulátoru.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Zkrat!
v Kontakty akumulátoru nepropojovat kovovými díly.
Kontroly před každým zapnutím akumulátoru:
Před každým použitím proveďte vizuální kontrolu akumulátoru.
Použití /Odpovědnost:
Pozor! Kvůli nebezpečí poranění se nesmí akumulátor používat jako 
zdroj energie pro jiné přístroje. Akumulátor používejte výhradně pouze 
pro napájení k němu určených akumulátorových přístrojů GARDENA.
Elektrická bezpečnost:

NEBEZPEČÍ POŽÁRU! 
v Nikdy neskladujte akumulátor v blízkosti kyselin a lehce

hořlavých materiálů. 

Pro nabíjení akumulátoru se smí používat pouze originální nabíječky
GARDENA. Používáním jiných nabíječek se může akumulátor zničit,
dokonce může dojít k požáru.

NEBEZPEČÍ EXPLOZE! 
Akumulátor chraňte před horkem a ohněm. Neodkládejte jej na topná
tělesa, ani jej nevystavujte po delší dobu přímému slunečnímu záření.
Akumulátor používejte a nabíjejte pouze při teplotě okolí v rozsahu 5°C
až 45°C. Po velkém zatížení nechte akumulátor nejprve ochladit (doba
ochlazování  až 1 hod.).
Příliš horký akumulátor nemůže být nabíjen.
Pravidelně kontrolujte nabíjecí kabel, zda nejeví známky poškození nebo
stárnutí (lámavost) a smí se používat pouze v bezvadném stavu. 
Skladování:
Akumulátor neskladujte při teplotách vyšších než 45 °C nebo na přímém
slunečním záření. Ideální teplota skladování je pod 25 °C, kdy je nepatrné
samovybíjení. Nikdy neskladujte akumulátor připojený k nějakému 
přístroji, aby se zabránilo případnému zneužití a úrazům.
Akumulátor neskladujte na místech se statickou elektřinou.
3. Uvedení do provozu
Nabíjení akumulátoru (viz strana 2):

POZOR!
Přepětí ničí akumulátor a nabíječku.
v Dbejte na správné napětí v síti.
Před prvním použitím se musí akumulátor úplně nabít. 
Lithiový akumulátor je možné dobíjet kdykoliv a nabíjení je možné 
kdykoliv přerušit, aniž by se akumulátor poškodil (žádný paměťový efekt). 
1. Zastrčte zástrčku nabíjecího kabelu 1 do akumulátoru 2. 
2. Standardní nabíječku 3 zastrčit do síťové zásuvky.

Kontrolka nabíjení 4 svítí červeně: Akumulátor se nabíjí.
Kontrolka nabíjení 4 svítí zeleně: Akumulátor je plně nabit.
(Doba nabíjení viz 7. Technické údaje).
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H Termékfelelősség: Nyomatékosan utalunk arra, hogy a termékfelelősségi
törvény értelmében nem felelünk a készülékeink által okozott károkért, amenE
nyiben ezek szakszerűtlen javítás következményei, vagy ha a cseréket nem
eredeti GARDENA – vagy általunk kibocsátott alkatrészekkel végzik el és 
a javítást nem a GARDENA megbízott szervizei végezték. Ez értelemszszerűen
érvényes a kiegészítő részekre és a tartozékokra is.

L Ručení za výrobek: Upozorňujeme výslovně na skutečnost, že podle
zákona o ručení za výrobky nejsme povinni ručit za škody vyvolané našimi
výrobky, pokud tyto škody byly způsobeny neodbornou opravou nebo v případě
výměny dílů nebyly použity naše originální díly GARDÉNA, popř. díly, které
jsme schválili, a oprava nebyla provedena v servisu GARDENA nebo autorizoE
vaným specialistou. 
Analogické ustanovení platí rovněž pro doplňky a příslušenství.

1 Zodpovednosť za vady výrobku: Výslovne zdôrazňujeme, že podľa
zákona o ručení za výrobok nie smezodpovední za škody spôsobené našim
zariadením, ak sú spôsobené nesprávnou opravou, alebo ak sa nepoužili origiE
nálne diely GARDENA alebo nami schválené diely a ak nebola oprava vykonE
aná značkovou opravovňou GARDENA alebo autorizovaným odborníkom. 
To isté platí aj pre doplnkové diely a príslušenstvo.

U ¶ÚÔ˚fiÓÂ˘ı‡ÓË: ∫¿ÓÔ˘ÌÂ Û·Ê¤˜ fiÙÈ, Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ ˘Â‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· Î·Ì›· ˙ËÌÈ¿ Ô˘
ÚÔÎÏ‹ıËÎÂ ·fi ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ì·˜ Â¿Ó ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· fiÏÂ˜ ÙÈ˜
Û˘Ó‰¤ÛÂÈ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ¿ Î·È ÌfiÓÔ Ù· ÁÓ‹ÛÈ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎ¿ 
ÙË˜ GARDENA ‹ ·Ó ÙÔ Û¤Ú‚È˜ ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙÔ Û¤Ú‚È˜ ÙË˜
GARDENA. ∆· ›‰È· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· Ù· Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ Ì¤ÚË Î·È Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú.

W Jamstvo za proizvode: Izrecno opozarjamo, da po Zakonu o jamstvu za
proizvode, ne odgovarjamo za škode, ki so jih povzročile naše naprave, v kolikor
je bila povzročena zaradi nestrokovnega popravila, ali pa pri zamenjavi delov
niso bili uporabljeni originalni nadomestni deli GARDENA oziroma deli, ki jih
dovolimo uporabiti in če popravilo ni bilo opravljeno v servisu GARDENA oz. pri
pooblaščenem strokovnjaku. Ustrezno velja tudi za dele, ki nadgrajujejo napravo
in pribor.

3 Responsabilitatea legala a produsului: Menţionam in mod expres ca, in 
concordanta cu responsabilitatea legala a produsului, nu suntem răspunzători
de nici un accident provocat de produsele noastre daca se datorează reparării
necorespunzătoare sau daca piesele de schimb nu sunt originale GARDENA
sau aprobate de GARDENA, sau daca reparaţiile nu au fost efectuate de un
Centru de Sevice GARDENA sau un specialist autorizat. Aceleași prevederi se
aplica si pieselor de schimb si accesoriilor.

7 Отговорност за качество: Изрично подчертаваме, че съгласно закона
за отговорност за качество, ние не носим отговорност за вредите причинени
от нашите уреди, ако същите са причинени от неправилен ремонт или при
подмяната на части не са използвани оригинални части на GARDENA или
части одобрени от нас и ремонта не е извършен от сервиз на GARDENA или
оторизиран специалист. Същото важи за допълнителните части и
принадлежности.

Ü Tootevastutus: Juhime teie tähelepanu sellele, et tootevastutusseaduse
kohaselt ei vastuta me meie seadmete poolt põhjustatud kahjude eest, kui
need on tekkinud asjatundmatu paranduse tagajärjel või kui detaili vahetamisel
ei kasutatud GARDENA originaalvaruosi ega meie poolt kasutada lubatud
varuosi ja kui parandustöid ei ole teinud GARDENA klienditeenindusE
spetsialistid ega meie volitatud spetsialistid. Sama kehtib lisadetailide ja 
tarvikute kohta.

Ö Atsakomybė už produkciją: Nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės
už produkciją jstatymu, neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų prietaisų, 
jei jie atsirado dėl netinkamo remonto, arba, jei keičiant dalis, buvo naudojamos
neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti, 
o remontą atliko ne GARDENA servisas arba nejgaliotasis specialistas. 
Tas pats galioja papildomoms dalims ir priedams.

Ä Produkta atbildība: Mēs skaidri norādām uz to, ka saskaņā ar Produktu
atbildības likumu, mēs neatbildam par mūsu iekārtu radītiem zaudējumiem,
ciktāl tos ir izraisījis neatbilstošs remonts vai daļu nomaiņa ar neoriģinālām
GARDENA daļām vai ne ar mūsu norādītajām detaļām un remontu nav veicis
GARDENA serviss vai pilnvarots speciālists. Tas pats attiecas uz
papildinošajām daļām un piederumiem.

D Produkthaftung: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir nach
dem Produkthaftungsgesetz nicht für durch unsere Geräte hervorgerufene
Schäden einzustehen haben, sofern diese durch unsachgemäße Reparatur
verursacht oder bei einem Teileaustausch nicht unsere Original GARDENA
Teile oder von uns freigegebene Teile verwendet werden und die Repara-
tur nicht vom GARDENA Service oder dem autorisierten Fachmann durch-
geführt wird. Entsprechendes gilt für Ergänzungsteile und Zubehör.

G Product Liability: We expressly point out that, in accordance with
the product liability law, we are not liable for any damage caused by our
units if it is due to improper repair or if parts exchanged are not original
GARDENA parts or parts approved by us, and, if the repairs were not
carried out by a GARDENA Service Centre or an authorised specialist. 
The same applies to spare parts and accessories.

F Responsabilité: Nous vous signalons expressément que GARDENA
n’est pas responsable des dommages causés par ses appareils, dans la
mesure où ces dommages seraient causés suite à une réparation non
conforme, dans la mesure où, lors d’un échange de pièces, les pièces
d’origine GARDENA n’auraient pas été utilisées, ou si la réparation n’a pas
été effectuée par le Service Après-Vente GARDENA ou l’un des Centres
SAV agréés GARDENA. Ceci est également valable pour tout ajout de
pièces et d’accessoires autres que ceux préconisés par GARDENA.

V Productaansprakelijkheid: Wij wijzen er nadrukkelijk op, dat wij op
grond van de wet aansprakelijkheid voor producten niet aansprakelijk zijn
voor schade ontstaan door onze apparaten, indien deze door onvakkun-
dige reparatie veroorzaakt zijn, of er bij het uitwisselen van onderdelen
geen gebruik gemaakt werd van onze originele GARDENA onderdelen of
door ons vrijgegeven onderdelen en de reparatie niet door de GARDENA
technische dienst of de bevoegde vakman uitgevoerd werd. 
Ditzelfde geldt voor extra-onderdelen en accessoires.

S Produktansvar: Tillverkaren är inte ansvarig för skada som orsakats
av produkten om skadan beror på att produkten har reparerats felaktigt
eller om, vid reparation eller utbyte, andra än Original GARDENA reserv-
delar har använts. Samma sak gäller för kompletteringsdelar och tillbehör.

Q Produktansvar: Vi gør udtrykkeligt opmærksom på at i henhold til
produktansvarsloven er vi ikke ansvarlige for skader forårsaget af vores
udstyr, hvis det skyldes uautoriserede reparationer eller hvis dele er skif-
tet ud og der ikke er anvendt originale GARDENA dele eller dele godkendt
af os, eller hvis reparationerne ikke er udført af GARDENA-service eller
en autoriseret fagmand. Det samme gælder for ekstra udstyr og tilbehør.

J Tuotevastuu: Korostamme nimenomaan, että tuotevastuulain 
nojalla emme ole vastuussa laitteistamme johtuneista vahingoista, mikäli
nämä ovat aiheutuneet epäasianmukaisesta korjauksesta tai osia vaihdet-
taessa ei ole käytetty alkuperäisiä GARDENA-varaosia tai hyväksymiäm-
me osia ja korjauksen on suorittanut muu kuin GARDENA-huoltokeskus
tai valtuuttamamme ammattihenkilö. Tämä pätee myös lisäosiin ja
lisävarusteisiin.

I Responsabilità del prodotto: Si rende espressamente noto che,
conformemente alla legislazione sulla responsabilità del prodotto, non 
si risponde di danni causati da nostri articoli se originati da riparazioni
eseguite non correttamente o da sostituzioni di parti effettuate con
materiale non originale GARDENA o comunque da noi non approvato 
e, in ogni caso, qualora l’intervento non venga eseguito da un centro
assistenza GARDENA o da personale specializzato autorizzato. 
Lo stesso vale per le parti complementari e gli accessori.

E Responsabilidad de productos: Advertimos que conforme a la ley
de responsabilidad de productos no nos responsabilizamos de daños
causados por nuestros aparatos, siempre y cuando dichos daños hayan
sido originados por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios
con piezas que no sean piezas originales GARDENA o bien piezas autori-
zadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la reparación no
haya sido efectuada por un Servicio Técnico GARDENA o por un técnico
autorizado. Lo mismo es aplicable para las piezas complementarias 
y accesorios.

P Responsabilidade sobre o produto: Queremos salientar que
segundo a lei da responsabilidade do fabricante, nós não nos responsa-
bilizaremos por danos causados pelo nosso equipamento, quando estes
ocorram em decorrência de reparações inadequadas ou da substituição
de peças por peças não originais da GARDENA, ou peças não autoriza-
das. A responsabilidade tornar-se-à nula também depois de reparações
realizadas por oficinas não autorizadas pela GARDENA. 
Esta restrição valerá também para peças adicionais e acessórios.

X Odpowiedzialność za produkt: Zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż nie
odpowiadamy za szkody wyrządzone przez nasze urządzenia, jeżeli powstały
one na skutek nieodpowiedniej naprawy albo zastosowania podczas wymiany
nieoryginalnych części GARDENA lub części nie polecanych przez nas oraz
jeżeli naprawa nie została dokonana przez serwis GARDENA lub autoryzowaE
nego fachowca. Podobne ustalenia obowiązują w przypadku części uzupełniaE
jących lub osprzętu.
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Deutschland /Germany
GARDENA Manufacturing GmbH
Central Service
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ulm 
Produktfragen: (+49) 731490-123
Reparaturen: (+49) 731490-290
service@gardena.com

Argentina
Husqvarna Argentina S.A.
Vera 745
(C1414AOO) Buenos Aires
Phone: (+ 54) 11 4858-5000
diego.poggi@ar.husqvarna.com

Australia
Husqvarna Australia Pty. Ltd.
Locked Bag 5, 
Central Coast BC, NSW 2252
Phone: 0061 24352 7400
customer.service@ husqvarna.com.au

Austria /Österreich
Husqvarna Austria GmbH
Consumer Products
Industriezeile 36
4010 Linz
Phone: (+43)(0)732/770101-90
consumer.service@husqvarna.at

Belgium
GARDENA Belgium NV/SA
Leuvensesteenweg 555 b10
1930 Zaventem 
Phone: (+32) 27209212
info@gardena.be

Brazil 
Palash Importação e Comércio Ltda
Rua São João do Araguaia, 338
Barueri – SP – CEP: 06409-060
Phone: (+55) 114198-9777
eduardo@palash.com.br

Bulgaria
Husqvarna Bulgaria Eood
72 Andrey Ljapchev Blvd.
1799 Sofia 
Phone: 02/9753076

Canada
GARDENA Canada Ltd. 
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 9057929330
info@gardenacanada.com

Chile
Garden Chile S.A.
San Sebastián 2839
Ofic. 701 A
Las Condes - Santiago de Chile
Phone: (+56) 22010708
garfar_cl@yahoo.com

Costa Rica
Compania Exim 
Euroiberoamericana S.A. 
Aptdo Postal 1260
San José 
Phone: (+506) 2232075
exim_euro@racsa.co.cr

Croatia
SILK ADRIA d.o.o.
Josipa Lončara 3
10090 Zagreb
Phone: (+385)1 3794580
silk.adria@zg.tEcom.hr

Cyprus
FARMOKIPIKI LTD
P.O. Box 7098
74, Digeni Akrita Ave.
1641 Nicosia
Phone: (+357) 22754762
condam@spidernet.com.cy

Czech Republic
GARDENA spol. s.r.o.
Tuřanka 115
CZE62700 Brno 
Phone: (+420) 548217777
gardena@gardenabrno.cz

Denmark
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor Products
Salgsafdelning Danmark
Box 9003
20039 Malmö
info@gardena.dk

Estonia
Husqvarna Eesti OÜ
Consumer Outdoor Products
Kesk tee 10, Aaviku küla
Rae vald, Harju maakond 75305
kontakt.etj@husqvarna.ee

Finland
Oy Husqvarna Ab
Consumer Outdoor Products
Lautatarhankatu 8 B /PL 3
00581 HELSINKI
info@gardena.fi

France
Husqvarna France S.A.S.
9 – 11 allée des Pierres Mayettes
ZAC des Barbanniers
B.P. 99
92232 Gennevilliers cedex
Phone: (+33) 0140853040
service.consommateurs@gardena.fr

Great Britain
Husqvarna UK Ltd
Preston Road
Aycliffe Industrial Park
Newton Aycliffe
Co Durham
DL5 6UP
info.gardena@husqvarna.co.uk

Greece
HUSQVARNA ∂§§∞™ ∞.∂.µ.∂.
À/Ì· ∏Ê·›ÛÙÔ˘ 33A
µÈ. ¶Â. ∫ÔÚˆ›Ô˘
19400 ∫ÔÚˆ› ∞ÙÙÈÎ‹˜
Phone: (+30) 2106620225 – 6
service@agrokip.gr

Hungary
Husqvarna 
Magyarország Kft.
Ezred u. 1 – 3
1044 Budapest
Phone: (+ 36) 80204033
gardena gardena.hu

Iceland
Ó. Johnson & Kaaber
Tunguhalsi 1
110 Reykjavik 
ooj@ojk.is

Ireland
McLoughlins RS
Unit 5
Norther Cross Business Park
North Road, Finglas
Dublin 11

Italy
GARDENA Italia S.p.A.
Via Santa Vecchia, 15
23868 Valmadrera (Lc)
Phone: (+39) 0341.203.111
info@gardenaitalia.it

Japan
KAKUICHI co., Ltd.
Sumitomo Realty & Development
Kojimachi 
BLDG., 8F
5 – 1 Nibanncyo, chiyoda-ku, 
Tokyo 102-0084
Phone: (+81)-(0)3-3264-4721
m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
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Latvia
SIA „Husqvarna Latvija“
Consumer Outdoor Products
Bākūžu iela 6, Rīga, LVE1024
info@husqvarna.lv

Lithuania
UAB Husqvarna Lietuva
Consumer Outdoor Products
Ateities pl. 77C
LT-52104 Kaunas
centras@husqvarna.lt

Luxembourg
Magasins Jules Neuberg
39, rue Jacques Stas
Luxembourg-Gasperich 2549
Case Postale No. 12
Luxembourg 2010
Phone: (+352) - 401401
api@neuberg.lu

Netherlands
GARDENA Nederland B.V. 
Postbus 50176 
1305 AD ALMERE 
Phone: (+31) 365210000
info@gardena.nl

Neth. Antilles
Jonka Tuincentrum 
Sta. Rosa Weg 196 
P.O. Box 8200 
Curaçao 
Phone: (+599) 97676655
pgm@jonka.com

New Zealand
Husqvarna New Zealand Ltd.
PO Box 76437
Manukau City 2241
Phone: 0064 9 9202410
sales.nz@husqvarna.co.nz

Norway
GARDENA 
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Salgskontor Norge
Kleverveien 6
1540 Vestby
info@gardena.no

Poland
HUSQVARNA Poland Spółka zo.o.
ul. Wysockiego 15 b
03E371 Warszawa
Oddział w Szymanowie
Szymanów 9 d
05E532 Baniocha

Portugal
Husqvarna Portugal SA
Sintra Business Park
Edificio 1 · Fracção 0 G
Abrunheira
2710-089 Sintra
info@gardena.pt

Romania
MADEX INTERNATIONAL SRL
Șoseaua Odăii 117–123
Sector 1, București, 
RO 013603
Phone: (+40) 21352-7603/4/5/6
madex@gardena.ro

Russia / Россия
OOO «Husqvarna»
Leningradskaya street, vladenie 39
Khimki Business Park
Building 2, 4th floor
141400 Moscow Region, Khimki
Phone: +7 (495) 7972670

Singapore
HY-RAY PRIVATE LIMITED
40 Jalan Pemimpin
#02-08 Tat Ann Building
Singapore 577185
Phone: (+65) 62532277
shiying@hyray.com.sg

Serbia
DOMEL d.o.o.
Savski Nasip 7
11070 Novi Beograd
Serbia
Phone: (+381) 112772204
miroslav.jejina@domel.co.yu

Slovenia
GARDENA d.o.o. 
Brodišče 15
1236 Trzin 
Phone: (+386) 15809332
servis@gardena.si

South Africa
GARDENA 
South Africa (Pty.) Ltd.
P.O. Box 11534
Vorna Valley 1686
Phone: (+27) 113150223
sales@gardena.co.za

Spain
Husqvarna Espana S.A.
C/Basauri, nº 6 
La Florida 
28023 Madrid
Phone: (+34) 917080500 
(4 líneas)
atencioncliente@gardena.es

Sweden
GARDENA
Husqvarna Consumer Outdoor
Products
Försäljningskontor Sverige
Box 9003
20039 Malmö
info@gardena.se

Switzerland /Schweiz
Husqvarna Schweiz AG
Consumer Products
Industriestrasse 10
5506 Mägenwil 
Phone: +41 (0) 628873700
info@gardena.ch

Turkey
GARDENADost Dıș Ticaret Mümessillik A.Ș. 
Sanayi Çad. Adil Sok. No. 1
34873 Kartal – Istanbul
Phone: (+90) 2163893939
info@gardena-dost.com.tr

Ukraine / Yкраїна
ТОВ «Хускварна Україна»
Василькiвська, 34, 204-Г
03022, Київ
Тел.: (+38044) 4983902
info@gardena.ua

USA
GARDENA Canada Ltd. 
100 Summerlea Road
Brampton, Ontario L6T 4X3
Phone: (+1) 9057929330
info@gardenacanada.com
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© GARDENA Manufacturing GmbH
D-89070 Ulm 
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