Onderhoudspakketten Automower®

BRONS
Dit omvat de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•

Beschermkap demonteren en de gehele Automower® reinigen met perslucht.
Accu-test om de capaciteit van de batterij(en) te controleren.
Auto-test om de gehele werking van de Automower® te controleren, hierbij worden alle functies, motoren en sensoren getest op een
juiste werking.
Optische controle van de Automower®.
Maaimesjes monteren (3 stuks), overige 6 mesjes met boutjes worden meegeleverd.
Beschermkap in de wax zetten ter bescherming tegen weersinvloeden.

Prijs1): € 60,00 incl. btw.

ZILVER
Dit omvat de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschermkap demonteren en de gehele Automower® reinigen met perslucht EN een borstel om grasresten te verwijderen.
Mes schijf, wielen en beschermkap worden grondig gereinigd.
Globale controle van alle draaiende delen zoals wielen en mes schijf.
Optische controle van de Automower®.
Accu-test om de capaciteit van de batterij(en) te controleren.
Auto-test om de gehele werking van de Automower® te controleren, hierbij worden alle functies, motoren en sensoren getest op een
juiste werking.
Maaimesjes monteren (3 stuks), overige 6 mesjes met boutjes worden meegeleverd.
Beschermkap in de wax zetten ter bescherming tegen weersinvloeden.

Prijs1): € 90,00 incl. btw.

GOUD
Dit omvat de volgende werkzaamheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschermkap demonteren en de gehele Automower® grondig reinigen om grasresten en aanslag te verwijderen, hierna ziet uw
Automower® er uit als nieuw.
Ook de mes schijf, wielen en beschermkap worden grondig gereinigd.
Uitgebreide controle van alle draaiende delen zoals wielen en mes schijf.
Optische controle van de Automower®.
Lagers en draaiende delen worden waar nodig gesmeerd.
Alle afdichtingen worden (preventief) vervangen om vochtschade te voorkomen.
De Automower® wordt van binnen en van buiten volledig gecontroleerd.
Accu-test om de capaciteit van de batterij(en) te controleren.
Auto-test om de gehele werking van de Automower® te controleren, hierbij worden alle functies, motoren en sensoren getest op een
juiste werking.
Maaimesjes monteren (3 stuks), overige 6 mesjes met boutjes worden meegeleverd.
Beschermkap in de wax zetten ter bescherming tegen weersinvloeden.

Prijs1): € 140,00 incl. btw. (tenminste 1x per 3 jaar geadviseerd i.v.m. vervangen afdichtingen)

1)

Standaard prijs zonder extra werkzaamheden/materialen.

Wanneer er onvoorziene reparatie werkzaamheden blijken wordt dit vooraf met u besproken, wij kijken bij het beoordelen van zaken als bijvoorbeeld lagers en
draaiende delen ver vooruit om stilvallen in het seizoen te voorkomen.
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