
Wintertijd
De winter is de juiste tijd om het onderhoud aan uw 
automower uit te voeren. Door uw automower het 
juiste onderhoud te geven bent u er het komende 
 seizoen weer van verzekerd dat uw gazon er weer 
“strak” bij ligt, zonder dat u dat veel inspanning kost.

Voordelen 
• 5-JAAR GARANTIE ( elk jaar onderhoud)
• Zorgeloos een Strakke mat
• Langere levensduur van de automower
•  Hogere restwaarde bij inruil ( na jaar 5 jaar 50 %

van aanschafwaarde gegarandeerd) 

BTN de Haas BV
Winkel openingstijden

maandag t/m vrijdag 8:00 tot 17:00 uur
donderdag koopavond tot 21:00 uur

BTN DE HAAS WINTERSERVICE 
Husqvarna automowers

BIJ AANMELDING
GRATIS PRESENT
TWV €15,-

BTN de Haas BV  Osloweg 139  9723 BK Groningen 050-5414311  info@btndehaas.nl

BEL OF MAIL VOORBEL OF MAIL VOOR  
EEN AFSPRAAKEEN AFSPRAAK

2 Reinigen
controleren mesas1•

• 
• controleren maaimotor
• controleren wielmotoren
• controleren sensoren
• controleren hoogte instelling
• controleren mesplaat
• controleren accupack
• controleren behuizing ivm.

vocht.

• Software updaten/ storing
uitlezen

• messen vervangen
• afdichting behuizing en

 membraanfi lter vervangen

€ 95,-

1 +  overwinteren in ons
Automower Hotel 

€ 95 + € 35,- = € 130,-

Halen en brengen bijdrage  
Ook kunnen wij de automower terug 
plaatsen en controleren of alles 
nog correct functioneert (storing en 
reparaties worden extra in rekening 
gebracht)

€ 25,-

Denkt u ook aan uw 
 handgedragen machines, 
ook deze hebben periodiek 
onderhoud nodig en ook 
dat kunnen wij verzorgen 
(gelijk met uw automower 
mee).

• 5-Jaar Garantie
• Strak
• Automower
• Automower hotel
• Zorgeloos
• Lange levensduur
• Profesionele werkplaats
• Originele onderdelen

050 - 541 43 11
servicebalie@btndehaas.nl
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