
Servicebesøk
Vi anbefaler

TREPLEIE OG TREFELLING
SPRØYTING AV UGRESS 

ROBOTKLIPPERE
STUBBEFRESING 

HOGST OG TOMTERYDDING
KLIPPING AV HEKK

 40 60 44 60

40 60 44 60
post@hageogbolig.no

www.hageogbolig.no

1.500,- 
• Justeringer i klippetider/klippeplan

• Oppsett eller endring av soner og klippehyppighet

• Feilsøking og utbedring av 1 stykk ledningsbrudd

• Oppstart og standard konfigurering av roboten etter vinteren eller ved endt sesong.

• Sjekk/skifte av kniv (kniv fakturteres som tillegg)

• Enkelt renhold av robotklipperens underside, samt smøring/pussing av ladekontakter.

• Innlevering av roboten på vegne av kunden til forhandler om det er fysisk feil på denne.

• Test av roboten etter installasjon

• Opptil 1 time servicebesøk



Trenger du
hjelp med
installasjonen?
Ingen problem, montøren kommer hjem til deg.

Vilkår og betingelser: 
Følgende må være klart til montøren kommer: 
1. Gresset skal være nyklippet med en høyde på 3-4 cm. 
2. Har du mosehøyde på 3,5 cm eller mer, må dette fjernes.fra forhandler
3. Hull/groper, grener eller andre løse gjenstander i klippearealet skal være fjernet. 
4. Du skal ha klar en strømkilde/kontaktpunkt der du ser for deg hvor ladestasjonen skal være.
5. Vi tar forbehold om at kunden er kjent med robotklipperens kapasitet og grunnleggende funksjon, 

har kunden hellinger eller hinder som overskrider dette og installasjonen må avbrytes eller 
kundens eiendom ikke er egnet til robotklipper, faktureres medgått tid regnet fra pr påbegynte 
time fra avreise fra forhandler.  Timesats er da 1020.- ink mva. Kjøring og evt. bom tilkommer.

6. Ladestasjon må stå maks 10 m fra strømpunkt og ikke i nærheten av varmepumpe eller annet 
elektrisk utstyr som kan skape forstyrrelser i signalet 

7. Arealet under og rundt ladestasjonens innkjøring må være flatt og ha fri adkomst 
i henhold til produsentens monterings veiledning

8. Gjelder innen 10 km fra forhandler, utenfor dette må installasjon avtales. Bruk av Ferje/båt eller Rennfast/Rogfast kan medføre tillegg.

Monteringen inkluderer ikke
følgende, men kan avtales:
• Legge grensekabel i stein/asfalt, over/i røtter fra trær 

eller store hekker, under fliser eller belegningsstein 
• Montering av strømpunkt til ladestasjonen (stikkontakt)
• Fjerning av hindre hvor grensekabel skal legges
• Tilpasning av terrenget
• Stubbefresing
• Sprøyting av ugress
• Kantklipping
• Forhåndsklipp av plen

Tillegg
• Grensekabel rundt ekstra hinder: 250,-
• Plassering av ladestasjon utenfor plen: 750,-
• Oppsett av smale passasjer, typisk fra plen 

bak huset til plen foran huset 750,-
• Ekstra grensekabel ved installasjon: 10,- pr. meter
• Ekstra store plener og plener hvor leggemaskin ikke 

kan benyttes prises etter befaring/avtale. 
(Eks: bedrifter, institusjoner, borettslag, sameie)
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Standard privat hage

3.990,- 
• Montering på gressplener
• Plassering av ladestasjonen
• Installering av grensekabel, inntil 200 m kabel
• Oppstart og standard konfigurering av roboten
• Enkel gjennomgang i bruk og vedlikehold
• Installasjon av grensekabel rundt maks 2 hindre. 

(Blomsterbed, huskestativ, trampoline, trær etc.)
• Test av roboten etter installasjon

Stor privat hage

5.990,- 
• Montering på gressplener
• Plassering av ladestasjonen
• Installering av grensekabel, inntil 300 m kabel
• Oppstart og standard konfigurering av roboten
• Enkel gjennomgang i bruk og vedlikehold
• Installasjon av grensekabel rundt maks 5 hindre. 

(Blomsterbed, huskestativ, trampoline, trær etc.)
• Test av roboten etter installasjon


