Standard-installation av robotgräsklippare
Vi installerar olika sorters robotgräsklippare i stora delar av Sverige och vi är måna om att våra kunder skall vara nöjda med sitt köp. Därför har vi valt ut
installatörer som är professionella och gör fina arbeten. Självklart är de ackrediterade och certifierade enligt svensk standard.
Här hittar du information om vår installation av robotgräsklippare. Se till att du har koll på vad som ingår i installationen och vilket ansvar du själv har
som kund.

Vad ingår i installationen?
För att du ska veta vad du får och vad som förväntas av installatören
följer här vad som ingår i en installation av en robotgräsklippare:

●
●
●

Inspektion av klippyta.

●
●
●
●
●

Nedläggning av kabel vid upp till 2 “öar”.

Installation av laddstation.
Nedläggning av kabel med en kabelnedläggare upp till 100600 meter kabel beroende på vilken installationsstorlek du som
kund köpt.

För att kunna hålla korta väntetider har vi på de flesta orter avtal med
flera installatörer. Vi lägger ut arbetet på den som för tillfället har kortast
väntetid. Därför kan vi inte på förhand säga exakt vem som kommer att
installera just din robotgräsklippare. Efter lagd order inväntar du
telefonkontakt från utsedd installatör, för inbokning av en tid som passar
er båda.

Förberedelser inför installationen

Demonstration av robotgräsklipparen.
Funktionstest av robotgräsklipparen.
Programmering av robotgräsklipparens körschema.
Grovstädning.

Förutsättningar för installationen

Vem installerar min robotgräsklippare?
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●
●
●
●

Klipp gräset.
Ta emot leverans.
Kontrollera fraktskador.
Rensa klippytan på grenar, leksaker och andra lösa föremål
som kan skada robotgräsklipparen.

●

Du som kund ansvarar för att robotgräsklipparen finns på plats vid
installationstillfället.

●

●

Eventuella stenläggningar måste du som kund själv lyfta bort
innan, våra installatörer utför inga anläggningsarbeten.

Du som kund ansvarar för att tillräckligt installationsmaterial såsom
slingkabel och märlor finns på plats vid installationstillfället.

●

●
●
●

Vid väldigt torrt underlag är det kundens ansvar att vattna så
att det är möjligt för installatören att lägga ner kabeln i marken.

Installation genomföras ej om det är tjäle i klippytans underlag.

●

Du som kund är skyldig att meddela installatören på plats om
eventuella kablar, vattenslangar eller dylikt som ligger nära
marknivå.

●

Installatören ska kunna nå installationsplatsen i egen bil.
Eventuella avgifter för parkering, färja eller andra transportavgifter
betalas av kund. Om installatören inte kan nå installationsplatsen i
egen bil, måste lösning för installation avtalas direkt med
installatör.

Klippytan skall vara nyklippt.
Se till att det finns ett jordat eluttag (230 V) tillgängligt, vi gör inga
elektriska installationsarbeten.

Teknisk specifikation
Allmänt
Tillstånd

Kund ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns. 1

Arbete
Montering av tillbehör

Nej

Bortforsling av emballage

Nej

Installation på plats utan farbar väg

Nej2

Inspektion av klippyta

Ja

Installation laddstation

Ja

Installation hus till laddstation

Nej

Demonstration av robotgräsklippare

Ja

Funktionstest av robotgräsklippare

Ja

Programmering av körschema

Ja

Flytt av plattor & marksten

Nej

Markberedning

Nej

Grovstädning

Ja

Material
Kabel
Öar

Köpes efter behov

Nej3
2st

Fotnoter
1

Vi förutsätter att du som kund har alla nödvändiga tillstånd för att installationen ska kunna utföras. Skulle en tredje part efter
installationen komma med krav om demontering av anläggningen, frånsäger sig vi oss alla eventuella kostnader som uppstår i
samband med demontering. Alla dessa kostnader efterfaktureras dig som kund.
2

"Icke farbar väg" = Påtvingade stopp, såsom ex. båt, för att komma fram till tomten med hantverkarens egen bil.

3

Du som kund ansvarar för att guidekabel och begränsningskabel finns på plats. Vid avsaknad av begränsningskabel ges
möjligheten att köpa detta direkt från installatör mot en kostnad av 10 kr/lpm.
4

Om en eller fler förutsättningar ej är uppfyllda och leder till utebliven installation debiteras du som kund 1000 kr i form av en
“bomkörningsavgift”.

