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Datum: 5 november 2021 

Kära kund. 

Då vi närmar oss slutet på säsongen för gräsklippning är dags för en service av din robotgräsklippare. 

Kom ihåg att en service förlänger livstiden för din robot.  
 

  
* maskin och laddstationen rengöras noggrant 

* kontroll av transformator och lågspänningskabel 

* tätningslister bytts  

* begynnande fuktskador upptäcks i tid (*1) 

* programvara uppdateras 

* knivar bytes 

* slitna delar upptäcks i tid och kan bytas, utan att stressa i högsäsongen (*) 

* komplett test av alla funktioner och batteri (AUTOCHECK) 

* kom först i kön om du behöver reparation av din Automower under högsäsongen 

* endast originaldelar används 

Servar du din robotgräsklippare varje år, är du automatisk V.I.P. kund hos oss 

(*) Reservdelar som inte täcks av garanti, ingår inte i priset 

Upptäck fördelarna med VINTERFÖRVARING! 

Du som köpte din robot 2021 får gratis vinterförvaring vid köp av service i år. 

Varför krångla till det? 

Låt oss stå för förvaringen av din robot, då slipper du allt besvär. 

Och varför inte lyxa till det fullständigt? 

Vi hämtar din robot, laddstation, transformator och lågspänningskabel, monterar box som skyddar kablarna under 

vintern, servar hela paketet, kör ut och sätter igång den nästa säsong. 

Behöver du förändra din installation? vi fixar det innan säsongen boka direkt med Peter 

Boka din guldservice innan sista oktober för hämtning i början av november på Mail: peter@nils-larssons.se eller SMS: 

0708 133520 redan i dag. 

 

Våra servicealternativ: 

Brons: Pris för service/rengöring: 1 450,00 (AWD +300,00) 

Silver: Pris för service vinterförvaring: 1 950,00 (AWD +300,00) 

Guld: Pris för totalservice (hämta, service/rengöring, förvaring, utkörning och igångsättning 2022): 

2 450,00 (AWD +300,00) 

 

 

Obs obS oBs Obs oBS  
Om ni i fortsättningen vill ha 

meddelande via mail eller sms meddela  

marie@nils-larssons.se eller skicka sms 

till 0723091965 
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