
Onderhoudsbeurt van uw Husqvarna Automower

Geachte klant,

Het maaiseizoen lijkt ieder jaar wel langer te duren. Om klaar te zijn voor 
het volgende maaiseizoen is onderhoud (winterklaar maken) belangrijk.  
Dit voorkomt opstart problemen als u de automower weer gaat  
gebruiken. Zo kunt u weer een heel maaiseizoen optimaal gebruik maken 
van uw automower. 

Om te zorgen dat al de automowers die wij in onderhoud hebben weer op 
tijd klaar zijn voor het volgende maaiseizoen nodigen wij u uit om nog dit 
jaar een afspraak te maken. Tijdens het onderhoud maken we uw  
automower helemaal schoon. We kijken de vaste controlepunten na.  
We zorgen voor de nieuwste up-date van de software op de automower. 
De accu en lagers worden ook nagekeken. Tot slot worden er altijd nieuwe 
mesjes gemonteerd. U kunt er ook voor kiezen om uw machine de gehele 
winter bij ons in stalling te brengen. Wanneer uw machine bij ons in de 
stalling staat wordt deze 2-4 keer opgeladen Voor het behoud van de accu 
en tegerlijk is uw machine verzekerd tegen Diefstal. Bekijk onze Pakketten 
voor de prijzen en mogelijkheden.

Wij begrijpen dat u uw automower aan het begin van het nieuwe  
maaiseizoen geen dag kunt missen en daarom beginnen we nu al met 
inplannen van het onderhoud. Wij willen u uitnodigen om op tijd dit  
onderhoud in te plannen. Wanneer u uw machine aanmeldt voor  
31 December van dit jaar krijgt u 10% korting op uw onderhoudspakket.  

U kunt via de mail een afspraak maken wanneer u uw automower wilt 
brengen, wij streven ernaar om binnen enkele dagen uw automower klaar 
te hebben. Wilt u gebruik maken van onze haal- en brengservice, stuurt u 
ons dan een mail zodat wij het haal en breng schema in kunnen vullen en 
dit met u kunnen overleggen. Heeft u trouwens nog genoeg mesjes voor uw 
robotmaaier? Ook deze kunt u via mail bij ons bestellen. U kunt natuurlijk 
ook bij ons langskomen om mesjes op te halen.

 Met vriendelijke groet,

Hofstede Bos & Tuin, Staphorst
De Vries Hofstede Bos & Tuin, Steenwijk

Onderhoudsbeurt en  
service automower 



HUSQVARNA  
AUTOMOWER SERVICE

Basic service  
pakket

Brons service 
pakket

Zilver service 
pakket

Goud service 
pakket

Schoonmaakbeurt   
Software update
Controle check (incl. chassis)

Basis service
+ winteropslag van uw robotmaaier
Tijdens de winteropslag wordt uw robotmaaier  
2-4 x opgeladen voor het in stand houden van  
de levensduur van uw accu

Basis service
+ winteropslag
+ ophalen en terugbrengen van uw automower
Let op: bij meer dan 15 km rekenen we  
per extra gereden km 0,50 euro

Basis service
+ winteropslag
+ ophalen en terugbrengen van uw automower
+ 2x huisbezoek en controle in het seizoen op  
afspraak. Let op: bij meer dan 15 km rekenen  
we per extra gereden km 0,50 euro

Batterij controle en batterij opladen
Veiigheids onderdelen test
Mesjes vervangen

€ 100,-

€ 125,-

€ 150,-

€ 200,-

Hofstede Bos & Tuin 
Gemeenteweg 180 
7951 CT  Staphorst

Telefoon 0522 461 405 
werkplaats@hofstedebosentuin.nl
www.hofstedebosentuin.nl

De Vries Hofstede Bos & Tuin
Lange Baan 27/d
8331 LW  Steenwijk

Telefoon 0521 521 220 
info@devrieshofstedebosentuin.nl
www.devrieshofstedebosentuin.nl

Wij zijn heel bewust bezig met duurzaamheid, net zoals u dat doet met uw automower. 
Daarom bieden wij de mogelijkheid om u aan te melden voor dit jaarlijks onderhoud. Wij 
bieden 10% korting per jaar aan als u aangeeft dat u dit de komende 3 jaar wilt. U ont-
vangt dan volgend jaar geen onderhoudsfolder meer en kunt eventueel een mail sturen 
als u een ander onderhoudsprogramma wilt.

Als u kiest voor een goud pakket dan zetten we de huisbezoeken in onze planning.

Bij signalering van extra werk wordt met u overlegd en de extra onderdelen en arbeid 
wordt doorberekend aan u.

Als uw machine klaar is na een onderhoudsbeurt ontvangt u een factuur per mail.  
Mocht u geen mail hebben dan per post. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald  
te worden.

Opslag en verzekering
Bij opslag in ons bedrijf is uw automower de hele winter verzekerd en kunt u in het 
voorjaar onbezorgd uw automower in gebruik nemen. Tijdens de winteropslag wordt uw 
robotmaaier 2-4 x opgeladen voor het in stand houden van de levensduur van uw accu.

Bij zilver en goud service:
Bij terugplaatsing van uw automower of bij check bij huisbezoek geldt: Indien het lampje 
van het laadstation niet brand of knippert worden er extra kosten in rekening gebracht.

Als u uw automower via de mail aanmeld voor jaarlijks onderhoud 
(3 jaar) krijgt u 10% korting per jaar. Voorwaarde is wel dat de 
factuur binnen 14 dagen moet worden betaald.
U ontvangt dan geen folder volgend jaar en we nemen volgend 
jaar contact met u op.

Voorwaarden Husqvarna   
Automower Service:

Aktie:


