FÅ DIN ROBOTGRÄSKLIPPARE
INSTALLERAD AV PROFFS
STANDARD
INSTALLA SPARA 1 5TION
0 0 :-

500 m 2
Endast

BESTÄLL
INSTALLATION

1 995:-

Mesterg
i exklusivtruppen Sverige
samarbete
med

Beställ installationen av din
AL-KO Robolinho® redan idag på
www.robotinstallation.se
eller ring för mer
information.

Med en professionell installation är du säker på
att få en bra start med din nya robotgräsklippare.
Vi installerar i hela Sverige (lokala avvikelser kan förekomma).

1 000 m 2
Endast

www.robotinstallation.se · Telefon 010 129 5955
robotinstallation@pj-alltjanst.se
Auktoriserad installatörer av AL-KO robotgräsklippare

Beställningsnr. G999090 (SE) / 02-2021

VILL DU SLIPPA
INSTALLATIONEN?

1 495:-

Erbjudande gäller i hela Sverige med lokala avvikelser och endast vid köp av AL-KO Robolinho® på MesterGruppen fram till 1. oktober 2021.

SÅ UTFÖRS EN STANDARDINSTALLATION
1

!

 I GÅR IGENOM TRÄDGÅRDEN
V
MED DIG

VI INFORMERAR OM ANVÄNDNING
OCH UNDERHÅLL
7

Det är viktigt att du är hemma när vi kommer. Vi
går igenom trädgården och planerar installationen
i samarbete med dig, för att säkerställa bästa möjliga användning av din nya robotgräsklippare.
Tillsammans väljer vi den optimala placeringen av
laddstationen och avtalar var maskinen skall köra
m.m.

Vi instruerar dig i de grundläggande funktionerna
och underhåll av din Robolinho®.

• På en gräsmatta upp till 500 m2
2 995:- kr. inkl. moms
• På en gräsmatta från 500 till 1 000 m2 3 495:- kr. inkl. moms

Vi har som målsättning att installera inom 20 arbetsdagar, om inte annat avtalats.

Kundens förberedelse

2.	Gräset måste vara nyklippt (max 4 cm längd).

VI MONTERAR LADDSTATIONEN

Vi monterar laddstationen till din Robolinho® i
kanten av din gräsmatta, upp till 10 m från ett
eluttag. Nära eluttaget måste det finnas en torr
plats för transformatorn.
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3.	Gräsmattan ska vara fri från stenar, vattenslangar,
trädgårdsmöbler, leksaker, grenar och liknande.
Trampolinernas horisontella del måste grävas ner i
marken.

 I KONFIGURERA EFTER DINA
V
ÖNSKEMÅL OCH BEHOV

För att säkerställa bästa möjliga klippresultat
programmerar vi robotens inställningar och
klipptider efter dina önskemål och efter
trädgårdens förutsättningar.

4. 	Överhängande buskar och liknande måste beskäras
eller tas bort, så det är fritt utrymme längs kanten av
gräsmattan där Robolinho® skall arbeta.
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 I ERBJUDER ÄVEN
V
VINTERFÖRVARING OCH SERVICE

Vinterförvaring innefatter förvaring, rengöring,
laddning av batteri samt uppdatering av mjukvara.

VI FRÄSER NED KABEL

Begränsningskabeln, som Robolinho® navigerar
efter, fräser vi ned i gräsmattan ca. 5 cm under
ytan eller sätter fast den med märlor, ca. 20 cm
från kanten.

Det ingår kabeldragning runt max. 3 öar i standardinstallationen. Fasta hinder (t.ex. träd, lampstolpar, flaggstänger, väggstolpar etc.) som Robolinho®
lätt kan undvika kommer inte att avgränsas av
begränsningskablar.

Hos robotinstallation.se är standardpriset för installering av 1 st. AL-KO Robolinho® :

1.	Vid installation med rabatterat pris skall du ha köpkvittot redo, så att installatören kan ta en kopia.
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DET FINSTILTA

5.	Eventuella hål och kanter för fristående träd och
liknande i gräset måste fyllas med jord eller grus.

6. 	En lyckad installation kräver tillgång till ett utomhus
230 V-uttag som är placerat max. 10 m från laddstationen.
Transformatorn skall placeras på en torr plats, antingen platt eller skruvas fast på väggen.
7.	Har du en Robolinho® W-modell? Appen skall laddas
ner till din smartphone innan installatören kommer.
Din smartphone måste vara ansluten till WiFi. Lösenord för WiFi måste vara tillgänglig.

Förbehåll

Vi är inte ansvariga för skador på växter, stenläggning
eller annat som kunden önskar skall tas bort, flyttas eller
beskäras.
Installatören kan neka att utföra installationen om det
bedöms att förhållandena i trädgården inte möjliggör en
tillfredsställande resultat. Är trädgården inte förberedd
enligt anvisningarna i denna folder har installatören rätt
att fakturera kunden 995:- kr inkl. moms per timme för
det extra arbete som krävs.
Om kunden inte infinner sig på avtalad plats och tid för
installationen debiterar installatören en avgift på 500:inkl. moms.
Återbesök debiteras, pris från 1 495:-

Vänligen notera att Robolinho® lämnar en mindre oklippt
kant utanför de avgränsade arbetsområdena, exempelvis
runt träd och fasta hinder. Dessa områden skall klippas
med en grästrimmer efter behov. Alternativt kan gräsmattan anpassas genom stenläggning längs avgränsningskabeln, stenen skall läggas i nivå med gräsmattan och med
en bredd av minst 20cm utanför avgränsningskabel och
klippområde.
Krav till din smartphone och router
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VI SÄTTER GARAGET PÅ PLATS

Vi sätter garaget på plats utan extra kostnad. Detta
förutsätter att det är monterat innan vi kommer.

AL-KO inTOUCH-appen är designad för smartphones med:
• Android från version 6.0
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• iOS från version 9.0

VI ANSLUTER OCH TESTAR

Vi ansluter appen (beroende på modell) och testar
att din Robolinho® startar/stoppar och återgår till
laddningsstationen.

Det är möjligt att enskilda smartphone tillverkarkonfigurationer kan begränsa funktionen. Din router måste
kommunicera med 2,4 GHz. 5 GHz understöds inte.

VÅRA PRISER FÖR EXTRA TJÄNSTER (se www.robotinstallation.se för mer information)
		
1. Extra begränsningskabel, pris per meter
2. Kabeldragning runt extra öar (3 öar ingår som standard)

Beställ ditt installation på www.robotinstallation.se eller ring för mer information på 010-129 59 55

8:150:-

3. Montering av garage

250:-

4. Hjälp med installation av app för W-modeller: Lösenord för WiFi skall vara tillgängligt

300:-

5. Extra arbete, t.ex. lyftning av plattor, som ej läggs tillbaka

Vi är auktoriserade installatörer av AL-KO robotgräsklippare i Sverige.

Pris kr. inkl. moms

300:-

6. Efterföljande servicebesök för justeringar, uppsättningar och omprogrammering

Från 1 495:-

7. Vinterförvaring och service

Från 1 495:-

Val av tilläggstjänster avtalas med installatör.

