
 

 

 

Kundnamn:   --------------------------------      Datum:  ------------------------------- 

Adress:   --------------------------------      Telenummer:   --------------------------- 

Postadress:   --------------------------------      Epost:   ----------------------                  --     

Pinkod:   --------------------------------       

Kryssa i det alternativ som du väljer! 

Vinter Service 1 (Bäst)     
 

 Hämtning av robot och leverans till våren (inom närområde 20km) 

 Rengöring av robot, grundligt både utvändigt och invändigt 

 Kontroll kol klippmotor, rengöring 

 Kontroll kol hjulmotor, rengöring 

 Test och kontroll av klipp och hjulmotorer 

 Kontroll kniv och slipning 

 Kontroll batteri och laddning 

 Smörjning och rengöring av lager 

 Kostnadsförslag på förslitning av reservdelar på mail 

 Uppdatering av mjukvara till senaste versionen 

 Protokoll på service 
 
Pris 1800: - inkl. moms 

 
Vinter Service 2 (Bättre)     
 

 Rengöring av robot, grundligt både utvändigt och invändigt 

 Test och kontroll av klipp och hjulmotorer 

 Kontroll kniv och slipning 

 Kontroll batteri och laddning 

 Smörjning och rengöring av lager 

 Uppdatering av mjukvara till senaste versionen 

 Protokoll på service 
 
Pris 1050: - inkl. moms 
 

Vinter Service Robot 



Vinter Service 3 (Bra)     
 

 Kontroll kniv och slipning 

 Kontroll batteri och laddning 

 Smörjning och rengöring av lager 

 Uppdatering av mjukvara till senaste versionen 

 Protokoll på service 
 
Pris 725: - inkl. moms 
 
Allmän info om Li-Ion Batterier 
 
Garanti är på 6mån från inköpsdatum 
Ett batteri ska klara 1000 cykler (1 cykel = laddning/urladdning) ca 3000 tim. 
Ett batteri får en naturligt permanent förlust på 2-4% per år allt beroende på laddning och 
rumstemperatur. 
Det sämsta för batteriet är att det är urladdat och står i kyla 

Så det är viktigt att batterier och robot sköts under vintern! 

 

Är du intresserad av Service under vinterhalvåret, och vill ha en 

fungerande robot så hör av dig endera på telefon eller mail, om vilken 

service du väljer så ordnar jag resten. 

Roboten hämtas av kund i april, på våren eller efter överenskommelse. 
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