ZAKRES USŁUG ORAZ SUGEROWANY CENNIK CZYNNOŚCI PRZY PRZEGLĄDZIE ZIMOWYM
PRZEPROWADZANYM W CENTRALNYM SERWISIE AMBROGIO/TECH LINE

Przegląd zimowy robota koszącego Ambrogio/Tech Line













380zł brutto

Odbiór i zwrot w ustalonym z klientem terminie w godzinach 8:00 – 16:00 z dojazdem do ogrodu
Sprawdzenie poprawności funkcjonowania, analiza statystyk pracy, optymalizacja konfiguracji robota – procedura sprawdzająca
potwierdzona raportem AUTOCHECK
Kontrola poboru prądu – przeprowadzenie testów silników kół oraz noża - potwierdzone raportami
Kontrola szczelności – pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, sprawdzenie uszczelek
Kontrola i smarowanie łożysk i przekładni silników kół i noża
Sprawdzenie i dokręcenie wszystkich śrub
Czyszczenie styków ładowania i czujnika deszczu
Czyszczenie czujników zderzenia
Czyszczenie i ostrzenie noża
Regularne ładowanie robota
Sprawdzenie stanu zużycia szczotek i przedmuchanie silników, wymiana szczotek silników jeśli to konieczne (bez kosztu użytych
szczotek, szczotkotrzymacza) - dotyczy tylko modeli szczotkowych
Wykonanie innych czynności serwisowych, zalecanych przez producenta dla danego modelu robota danego roku produkcyjnego

UWAGA! Zwrot robota bardzo zabrudzonego, wymagającego dodatkowego czyszczenia umożliwiającego przeprowadzenie przeglądu
(ocena stanu zabrudzenia przy właścicielu w momencie odbioru) +40zł netto
Usługi dodatkowe
Dostawa i odbiór lokalnie (do 40km od siedziby Robofarma) w innym terminie niż standard – ustalona indywidualnie przez klienta
+25zł netto/1 dojazd (do 40km od siedziby Robofarma)
Odbieramy robota z każdego miejsca w Polsce kurierem UPS. Koszt odbioru i dostawy robota jest zależny od modelu urządzenia.
Test baterii
+10zł netto/1 sztuka (bez opłat przy jednoczesnej wymianie baterii na nową, w ramach i po gwarancji)
Test baterii jest szczególnie zalecany w sytuacjach:

przy kończącym się okresie gwarancyjnym

w przypadku zaobserwowania przez klienta krótkiego czasu pracy robota po pełnym naładowaniu

na podstawie wyników raportu pracy robota – krótkie czasy pracy robota (raport w ramach przeglądu)
Robot SPA
+150zł netto (bez kosztów części i wymian)
Kompletne wyczyszczenie robota, przywracające świetny wygląd (koła, obudowa, podwozie, nóż, elementy plastikowe, wyświetlacz, itp.)
W przypadku wyboru Robot SPA nie naliczamy kwoty dodatkowej za oddanie bardzo zabrudzonego robota.

Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo uszkodzenia silnika noża robota podczas pracy ze skrzywionym lub uszkodzonym nożem, nie
zakładamy ponownie uszkodzonego noża po zakończonym przeglądzie zimowym.
Cena noża z bieżącego cennika części zamiennych, uzależniona od średnicy i ilości ramion.
ZAWSZE PRZY ODBIORZE KOSIARKI USTALAMY JAKIE UWAGI I SUGESTIE/PROŚBY MA WŁAŚCICIEL ABY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA NIE PDCZAS
PRZEGLĄDU.

info@robofarma.com
+48 575776268 (5757ROBOT)
www.robofarma.com

