
PRZEGLĄD ZIMOWY AMBROGIO ROBOT

Cennik

Poniższa tabela prezentuje aktualne ceny za poszczególne czynności serwisowe i obowiązuje od dnia
10.10.2022 do odwołania. Podane ceny, zawierają podatek VAT 23%.

Usługa Cena Uwagi

Przegląd zimowy 360 zł

(300 zł dla modeli:

Ambrogio L15 Deluxe, L20

Deluxe, L20 Elite, L20 Elite S+

TechLine: DX2, LX2

Usługa nie zawiera czyszczenia
urządzenia. Jeśli wybierasz
pakiet bez czyszczenia, musisz
samodzielnie w sposób dokładny
wyczyścić robota przed
oddaniem go do serwisu. Jeśli
oddasz nam brudnego robota -
naliczymy opłatę za czyszczenia.
Pamiętaj, żeby nie myć kosiarki
wodą!

Czyszczenie SUCHYM LODEM -
dokładne czyszczenie robota,
przywracające mu pierwotny
wygląd.

200 zł

(150 zł dla modeli:

Ambrogio L15 Deluxe, L20
Deluxe, L20 Elite, L20 Elite S+

TechLine: DX2, LX2)

Jako pierwszy serwis w Polsce,
czyścimy roboty koszące za
pomocą innowacyjnej metody z
wykorzystaniem suchego lodu.

Regeneracja przekładni w
silnikach

120 zł/szt Regeneracja przekładni zalecana
jest co najmniej raz na 3 sezony.
Proces ten, znacząco wydłuża
żywotność silników, poprawia ich
sprawność i szybkość.
Zaniedbanie tego procesu, może
prowadzić do uszkodzeń silnika.

Ostateczny koszt regeneracji
zależy od stopnia zużycia silnika.

Komputerowy test sprawności
baterii

20 zł Jeśli uważasz, że Twój robot
pracuje zbyt krótko na jednym
ładowaniu, przyczyną może być
wyeksploatowana, lub
uszkodzona bateria. Aby to
zweryfikować, przeprowadzimy
test baterii, który wskaże poziom
sprawności akumulatora.

Komputerowy test sprawności
silników

50 zł (3 silniki/komplet) Pozwala ocenić stan silników i
wykryć ewentualne
nieprawidłowości w ich działaniu.

Ostrzenie noży 15 zł / szt Pierwszy nóż gratis.

Transport Cena (w jedną stronę) Dopłata



Kurier - spakuj i wyślij do nas
robota na własny koszt.

Odbiór przez serwis- odbierzemy
od Ciebie robota naszym
transportem. O terminie odbioru
zostaniesz poinformowany po
złożeniu zamówienia przeglądu.

50 zł W przypadku gdy klient zamówił
odbiór a serwisant nie zastał
odbiorcy, opłata zostanie
naliczona.

Transport indywidualny
realizowany w terminie
wyznaczonym przez Klienta
(wymaga potwierdzenia
dostępności terminu)

Koszt usługi naliczany wg:

Liczba km x 1,50zł/km

Gdzie „Liczba km” oznacza
odległość miejsca odbioru od
siedziby serwisu mnożona razy 2.

W przypadku gdy klient zamówił
odbiór a serwisant nie zastał
odbiorcy, opłata zostanie
naliczona.

Traffka dealer Ambrogio Robot, ul. Potockiego 47, 38-423 Łężany

www.kosiarki-automatyczne.pl

serwis@kosiarki-automatyczne.pl
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