SERVICEAFTALER
Årsservice indleveret
hos os:
1.295,***
Årsservice foretaget
på din adresse*
1.595,***
HUSQVARNA AUTOMOWER ÅRSSERVICE
Din Automower har holdt plænen nyslået hele
sommeren i alt slags vejr. Nu fortjener den at blive
rengjort og serviceret.
En Automower er ikke bedre end den service den får!
BMI´s specialuddannede teknikere ved præcis, hvad der skal
kontrolleres, justeres og udskiftes for at din Automower kører
optimalt hele sæsonen!
Med et Årsservice, har du altid en pålidelig og velfungerende
Automower i klippesæsonen.
Bestil Årsservice til din Automower og slip for bekymringerne!
Husk med et service på din Automower inden udgangen af de 2 første
år, forlænger Husqvarna reklamationsretten til i alt 3 år.
Bestil service hos BMI eller direkte hos vores robotekspert,
tlf.: 24 87 34 06, mail: thomas@bmias.dk
Eller indleverer din Automower i butikken hos BMI, uden forudgående
aftale.

Alle priser er inklusive moms.
Evt. udskiftning af reservedele, som ikke indgår i service: Efter regning
* Din adresse: Postnr. 1000 - 2999

Årsservice med
opbevaring. Leveret
og afhentet hos os.
1.690,***
Årsservice med
opbevaring. Afhentet
og leveret på din
adresse*
1.990,***
Ved 3 års
serviceaftale:
20% rabat
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Opdatering

295,-

Opdatering af software på vores aut. værksted
99-150

Opdatering

595,-

Opdatering af software på vores på din adresse*
99-151

Årsservice

1.295,-

Automoweren gennemgår Husqvarnas testprogram og software opdateres.
Rengøring, kontrol af mekaniske dele, skift af knive og pakninger.
Opstart og afprøvning. Foretaget på vores aut. værksted.
Evt. udskiftning af reservedele som ikke indgår i service er efter regning.
99-152

Årsservice

1.595,-

Som ovenstående, men på din adresse*
99-153

Vinteropbevaring

395,-

Vi opbevarer din Automower og oplader batteriet i løbet af vinteren.
Kun i forbindelse med en af ovenstående service.
99-154

3 års serviceaftale
Automoweren gennemgår Husqvarnas testprogram og sowftware opdateres.

20%
Rabat på
ovenstående
priser

*Din adresse: Postnr. 1000 – 2999, ellers tillæg efter aftale.

Alle priser er inkl. moms
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Hvornår skal du slå din græsplæne for
sidste gang..?
Tips fra vores Robotekspert Thomas Ullman

Jordtemperaturen er afgørende for, hvornår du skal slå græs sidste gang, men
husk at græsset ikke må være for langt, hvis du vil have en nydelig græsplæne
næste forår.
Når jordtemperaturen er lavere end 6-7grader, vokser græsset ikke mere, og derfor behøver du
ikke at slå græsplænen mere.
Hvornår det sker er forskelligt fra år til år, men oftest skal du slå græs for sidste gang i midten eller
slutningen af oktober.
Nogle gange er temperaturen så høj, at du også skal slå græsset i november.
Du skal ikke klippe græsplænen under 4 cm, når du klipper den sidste gang. Gør du det, svækker
du græssets rodnet, og det kan give gule pletter og skabe gode vækstbetingelser for mos og
ukrudt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke slår græsplænen?
Hvis græsset er for langt, kan du risikere, at din græsplæne får sneskimmel i løbet af vinteren. Det
er en svampetype, som i værste fald kan gøre det nødvendigt at anlægge en helt ny plæne.

Mos.. Fuglene kan gøre jobbet.
En robotplæneklipper påvirker mosset i græsplænen via den kontinuerlige klipning af græsset.
Mossets levevilkår bliver fjernet og mosset vil gradvist forsvinde.
En metode til at hjælpe med at fjerne mos er at drysse godt med kanariefuglefrø ud på de
mosramte områder. Det vil få alle fugle i nabolaget til at komme på besøg. Specielt solsortene vil
skrabe rundt i mosset for at finde frøene og dermed løsne mosset.
Gødning af din græsplæne.
Automower efterlader helt små stykker afklippet græs, som du slet ikke lægger mærke til, så det er
ikke nødvendigt at opsamle det. Når du lader det afklippede græs ligge, gøder det plænen på en
naturlig måde.
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