WINTERONDERHOUD
Na een seizoen intensief gebruik is een deskundige onderhoudsbeurt essentieel om uw robotgrasmaaier in een goede
conditie te houden. Dit schept de beste voorwaarden voor een nieuw seizoen zonder onderbrekingen. Vitaro biedt
speciaal daarvoor de volgende service:

Winteronderhoud Gardena | Husqvarna | Robomow
-

Zeer grondige reiniging van machine
Het testen van alle functies en componenten van de maaier
Het smeren van draaiende delen
Visuele controle op waterdichtheid
Software update, indien beschikbaar
Accu analyse
Vervangen van mesjes (alleen bij Gardena, Husqvarna en Robomow RK)
Arbeid voor het vervangen van slijtage onderhevige onderdelen
Arbeid voor noodzakelijke reparaties
Controle van laadstation * (i.v.m. mogelijke slijtage van lagers) – alleen bij Husqvarna 105/305 (t/m 2019) /308.

Haal- en brengservice (prijs per adres)
Onder ophalen wordt verstaan het ontkoppelen van het laadstation en het ophalen van de robotgrasmaaier.
Onder brengservice wordt verstaan het retour brengen van de robotgrasmaaier naar de locatie, het aansluiten van het
laadstation en het activeren van de robotgrasmaaier. Inclusief een korte werkingstest.

Niet inbegrepen zijn de onderdelen die slijtage onderhevig zijn en jaarlijks - tijdens het winteronderhoud - standaard
vervangen moeten worden om verdere gebreken en uitval te voorkomen.
Denk daarbij aan pakkingen, rubbers, lagers en andere onderdelen die voor een correcte werking vervangen moeten
worden. Komt de prijs van deze onderdelen boven € 125,00, dan nemen wij vooraf contact met u op.
ONZE PRIJZEN

Onderhoud

Haal&brengservice

•
•
•
•
•
•

Gardena Sileno 250/350//500 (Smart)
Automower 105*/305*/308*/405X
Automower 310/315/315X/415X
Automower 210/220/230/320/330X/420/430X/440/520
Automower 260/265/450X/550
Automower 435X AWD / 535X AWD

€ 115,00
€ 132,50
€ 132,50
€ 165,00
€ 205,00
€ 225,00

€ 60,00
€ 60,00
€ 65,00
€ 70,00
€ 75,00
€ 80,00

•
•
•
•

Robomow RX/RT
Robomow RC/RM
Robomow RK
Robomow RL/RS

€ 65,00
€ 102,50
€ 112,50
€ 132,50

€ 60,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 70,00

`

Let op! Genoemde prijzen zijn exclusief te vervangen onderdelen.
Vermelde prijzen zijn geldig tot en met 31 oktober 2022 en inclusief BTW.

