
FULD
SERVICE
HJEMME HOS

DIG SELV

NYHED

STANDARD-
INSTALLATION
kun 999,-

KUN HOS

Få din robotplæneklipper installeret og serviceret
af en professionel ...



VI GØR DET NEMT FOR DIG!
Med en AL-KO robotplæneklipper kan du ...
•  slippe for selv at installere
•  få service hjemme hos dig selv



SÅDAN SPARER DU 
1.500,- KR.

   Gem kvitteringen for købet af din  
AL-KO robotplæneklipper.

   Bestil din installation hos 
Robotmanden senest 21 dage efter 
købet. 

   Du afregner direkte med 
Robotmanden.

Tilbud gælder ved køb af AL-KO robotplæneklipperfra 1. april til 31. august 2021 til installation i Danmark (Jylland, brofaste øer samt Bornholm)........
SERVICE HJEMME 
HOS DIG SELV
I samarbejde med AL-KO tilbyder vi at 
servicere din robotplæneklipper i din 
egen have! Og skulle det blive nødven-
digt, får du naturligvis en lånerobot! 

Eksklusivt samarbejde med

NYHED



SÅDAN FORLØBER EN STANDARDINSTALLATION
1   VI GENNEMGÅR HAVEN MED DIG  

Det er vigtigt, at du er til stede under instal-
lationen. Sammen gennemgår vi haven og 
planlægger installationen for at sikre dig den 
bedst mulige udnyttelse af din nye robotplæ-
neklipper.
Vi vælger den optimale placering af ladestatio-
nen og aftaler, hvor maskinen skal køre, osv.

2   VI NEDFRÆSER KABEL  
Afgrænsningskablet, som robotklipperen 
navigerer efter, fræses ned i plænen ca. 5 cm 
under overfladen eller fastgøres med pløkker 
alt efter forholdene, ca. 20 cm fra kant. Du 
skal eventuelt påregne udgifter til afgræns-
ningskabel egnet til maskinel nedfræsning.
Der indgår omkransning af maks. 3 faste for-
hindringer i standardinstallationen. Regulære 
forhindringer (fx træer, lampesokler, flag-
stænger, mursokler m.v.), som robotplæne-
klipperen let kan undvige, vil ikke blive om-
kranset af afgrænsningskabel. 

3   VI MONTERER LADESTATION  
Vi monterer ladestationen i kanten af din 
græsplæne op til 10 m fra en stikkontakt. Tæt 
på stikkontakten skal der være et tørt sted til 
transformeren.

4   SKAL VI MONTERE EN GARAGE?  
Vi monterer garagen uden ekstra omkostnin-
ger. Dette forudsætter, at den er samlet, inden 
vi kommer.

5    VI KONFIGURERER EFTER DINE 
ØNSKER OG BEHOV

Vi tager udgangspunkt i de forprogrammerede 
standardværdier og konfigurerer og indstiller 

klippetider efter dine ønsker og forholdene i 
haven for at sikre den bedst mulige dækning 
af din plæne.

6    VI TILSLUTTER OG TESTER   
Vi tilslutter app (ekstra ydelse og afhængig 
af model) og tester, at din robotplæneklipper 
starter/stopper og returnerer til ladestatio-
nen.

7    VI RÅDGIVER OM BRUG OG 
VEDLIGEHOLD

Vi instruerer dig i teknikken, de basale funkti-
oner og vedligehold, så du fremover er klædt 
på til at betjene din robot.



PROFESSIONEL 
INSTALLATION
Med en professionel installation er du 
sikker på at komme godt i gang med 
din nye robotplæneklipper.
Vi har indgående erfaring i at sikre 
den mest effektive dækning af din 
plæne og problemfri drift.

RULLENDE 
SERVICEVÆRKSTED
Eksklusivt for AL-KO robotklippere: 
Har du problemer, møder vi op hjem-
me hos dig og reparerer  med det 
samme. Skal din klipper på værksted, 
udleverer vi en lånerobot.

VI TILBYDER: 

Bestil installation eller service på telefon 25 109 109 eller online på www.robotmanden.eu
Vi er landsdækkende i Danmark med service i Jylland, på alle brofaste øer samt Bornholm.



RÅDGIVNING I BRUG  
OG VEDLIGEHOLD
Er du i tvivl om robotvalg? Er din have 
egnet? Kontakt os for uforpligtende 
rådgivning.

VINTEROPBEVARING  
OG –SERVICE
Vi henter din robotplæneklipper om 
efteråret og returnerer den køreklar 
til den nye sæson. 
Vores vinterservice omfatter også 
udskiftning af knive, rengøring, vedli-
gehold, kontinuerlig opladning samt 
opdatering af software.

Bestil installation eller service på telefon 25 109 109 eller online på www.robotmanden.eu
Vi er landsdækkende i Danmark med service i Jylland, på alle brofaste øer samt Bornholm.

Vi lever af græs …



DET MED SMÅT

Hos Robotmanden ApS er prisen for standardinstallation af 1 stk. AL-KO robotplæneklipper på et plæneareal op til 1.000 m2 
2.499,00 kr. Vi garanterer installation inden for 25 hverdage, medmindre andet er aftalt. 

  INSTALLATION

Enkelte ting står du selv for 
1.  Ved udførelse af installation med rabat skal du have 

købskvitteringen klar, så installatøren kan tage en kopi. 
2. Græsset skal være nyslået (længde maks. 4 cm). 
3.  Plænen skal være fri for sten, vandslanger, havemøbler, 

legetøj, grene o.l. Trampoliners vandrette del af benene skal 
være gravet ned i græsset.

4.  Overhængende buske o.lign. skal være beskåret eller fjernet, 
så der er fri adgang langs plænens kant, hvor Robolinho® skal 
arbejde. 

5.  Eventuelle huller og kanter til fritstående træer o.lign. i græs-
set skal være fyldt op med jord eller grus. 

6.  En vellykket installation forudsætter adgang til en udendørs 
230 V stikkontakt placeret maks. 10 m fra ladestationen. 
Transformeren skal placeres et tørt sted enten plant eller 
skruet fast på væg.  

7.  Har du en Robolinho® W-model? App skal være downloadet 
til din smartphone, inden installatøren møder op. Din smart-
phone skal være tilknyttet WiFi. Password til WiFi skal være 
tilgængeligt.

Forbehold
Vi er ikke ansvarlige for skader på planter, belægningssten eller 
andet, som efter ønske optages, flyttes eller beskæres.
Vi kan afvise at gennemføre installationen, såfremt installatøren 
vurderer, at forhold i haven ikke gør det muligt at opnå et 
tilfredsstillende resultat. Hvis haven ikke er forberedt til instal-
lation, som beskrevet ovenfor, påberåber vi os ret til at fakturere 
kr. 575,00 inkl. moms pr. time for denne klargøring eller kr. 575,00 
inkl. moms for forgæves fremmøde.
Genbesøg med henblik på ændringer eller forandringer afregnes 
pr. time.
Bemærk venligst at din AL-KO robotplæneklipper vil efterlade en 
mindre uklippet kant uden for det afgrænsede arbejdsområde 
samt op ad træer og faste forhindringer. Dette område skal klip-
pes med en trimmer efter behov. Alternativt kan plænen inden 
installation forberedes ved at lægge belægningssten plant med 
plænens kant i en bredde på min. 20 cm.
Krav til din smartphone og router

AL-KO inTOUCH app er designet til 
smartphones med:
• Android fra Version 6.0
• iOS fra Version 9.0

Det er muligt, at enkelte smartphone fabrikantkonfigurationer 
kan begrænse funktionen. Din router skal kommunikere med 2,4 
GHz. 5 GHz er ikke understøttet.

VORES PRISER FOR EKSTRA YDELSER (se www.robotmanden.eu for flere oplysninger) 

  Pris kr. inkl. moms
1.  Ekstra kraftigt afgrænsningskabel ø2,7 mm egnet til maskinel nedfræsning pr. meter 5,00
2. Oprulning af kundens eget kabel ud over det, der følger med robotplæneklipperen, pr. rulle 150,00
3. Omkransning af ekstra forhindringer 150,00
4. Samling / installation af carport (hvis den er samlet, er installation gratis) 250,00
5. Opsætning af app ved W-modeller: Password til WiFi skal være tilgængeligt  250,00
6. Montering af ladestation på fliser 300,00
7. Ekstra arbejde fx flisetræk afregnes med kr. 150,00 pr. påbegyndt kvarter Tal med installatøren
8. Servicebesøg for reparation, justering af areal, anden opsætning, omprogrammering m.v. Fra 575,00
9. Vinteropbevaring og -service  1.599,00

  FULD SERVICE HJEMME HOS DIG SELV
Ved reklamationer, husk at have din købskvittering klar. Vores 
autoriserede servicetekniker møder op hjemme hos dig senest 10 
hverdage efter din henvendelse og reparerer uden omkostninger 
bevislige materiale- og/eller fabrikationsfejl. Hvis din AL-KO 
robotplæneklipperen skal på serviceværksted, udleveres en 
lånerobot.

Du har altid 2 års reklamationsret ved fejl eller mangler på din 
AL-KO robotplæneklipper. Læs nærmere her: https://alko-garden.
dk/ handelsbetingelser/. Er fejlen ikke omfattet af reklamations-
retten, fakturerer Robotmanden servicebesøg (575,- kr./ time) 
samt reservedele.



BESTIL
INSTALLATION

Bestil installationen af din
AL-KO robotplæneklipper allerede 

idag på www.robotmanden.eu.  
eller ring for flere  

oplysninger. 

Bestillingsnr. G999086 (DK) / 02-2021Tlf. (+45) 25 109 109  ·  info@robotmanden.eu  ·  www.robotmanden.eu 
Autoriseret installatør og serviceværksted af AL-KO robotplæneklippere i Danmark 

Vi lever af græs …


