
Geldig voor de volgende merken:

Gardena, Husqvarna, Viking, Stihl en Mcculloch

Onderhouds 

beurt

€110   

Pitstop

 €52,50

Ophalen bij jou thuis  

Demonteren behuiziging en chassis  grondig schoonblazen  
Grondige reiniging van behuizing, chassis, maaisysteem en alle 

bewegende delen  

Testen aandrijving, maaisysteem en functies maaier  

Inspectie voorwielen en evt. vervangen lagers  

Controle overige slijtage onderdelen  

Inspectie chassisafdichting en filter  

Vervangen mesjes  

Controle historiek (foutmeldingen en geschiedenis)  

Software update (indien beschikbaar)  
Testen accucapaciteit en batterijvervanging aanbevelen indien 

nodig  
Controle chassisafdichting voor een goede weerstand tegen vocht en 

nattigheid  

Bijladen accu  

Behuizing in de wax zetten  

Terugbrengen bij jou thuis  
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1.   Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW

2.   Mochten er bij een onderhoudsbeurt of pitstop onderdelen zoals lagers, filters en

       afdichtingen vervangen moeten worden, deze worden extra aangerekend. 

3.   Bij een onderhoudsbeurt of pitstop van een Gardena, Husqvarna of Mcculloch

       robotmaaier is 1 set nieuwe mesjes inbegrepen. Bij een Stihl of Viking robotmaaier

       rekenen we €7,50 extra voor een nieuw mes.

4.   Als we bij een onderhoudsbeurt of pitstop constateren dat er onderdelen zoals

       motoren, wielen, printplaten, enz. vervangen moeten worden zullen we dit altijd in

       overleg doen. Op de reparatie zelf geven we 3 maanden garantie, evenals

       geïnstalleerde 2ehands onderdelen. Voor nieuwe onderdelen hanteren we de

       garantie die er voor staat, dit varieert van 1 tot 2 jaar.

5.   Voor het halen en brengen bepalen we onze routes zo optimaal mogelijk en

       combineren transport met verschillende klanten. Daarom kan dit enkel op een door

       ons voorgestelde datum & tijdstip. Je hoeft er niet voor thuis te blijven, het is

       voldoende om er voor te zorgen dat de robotmaaier toegankelijk ergens

       wordt neergezet.

6.   De haal en brengservice is bij een onderhoudsbeurt of pitstop ingebegrepen mits je in

       een straal van 10 km van Vorstenbosch woont. Woon je buiten deze straal dan

       rekenen we hiervoor extra kosten. Deze zijn te vinden op de pagina 'reparatie' van de

       website.     
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