
WINTERBEURT 

  OUDE RIJKSWEG 525A, ROUVEEN

ROBOTMAAIER

OPTIE 1 - SERVICE FORMULE ‘‘BASIS’’
U brengt & haalt de machine zelf. De machine wordt na bin-
nenkomst volledig door ons gecontroleerd op de noodzake-
lijke punten volgens een checklist. Tevens wordt de machine 
volledig gereinigd en worden waar noodzakelijk onderdelen 
vervangen.

OPTIE 2 - SERVICE FORMULE ‘‘COMFORT’’
U brengt & haalt de machine zelf. De machine wordt na bin-
nenkomst volledig door ons gecontroleerd op de noodzake-
lijke punten volgens een checklist. Na controle en onderhoud 
wordt de machine opgeslagen in onze verwarmde stalling en 
wordt tevens de accu opgeladen en gemonitord gedurende de 
winterstalling.

OPTIE 3 - SERVICE FORMULE ‘‘ALL-IN’’
Naast het volledig uitvoeren van een controle en onderhoud 
volgens ‘’Onderhoud COMFORT’’ wordt zowel de machine 
als het dockingstation door ons bij u opgehaald en tevens 
in het voorjaar van 2019 door ons teruggeplaatst. Wij zullen 
dan ook de machine in overleg met u instellen voor het aanko-
mende maaiseizoen.

€ 85,00
vast tarief 

Incl. BTW

* De vermelde actieprijzen zijn exclusief te vervangen onderdelen & reparaties. 

STANDAARD ONDERHOUDSBEURT OMVAT:
- Machine geheel reinigen
- Vervangen filters (lucht-, brandstof filter)*  
- Vervangen bougie(s)*
- Ketting / mes slijpen en balanceren
- Reinigen brandstofsysteem
- Doorsmeren / controleren aandrijving 
- Proefdraaien & afstellen
- Oude brandstof verwijderen en vullen met 
   ca. 0,5 ltr Aspen/Motomix 2T 

Voor het slijpen van een messenset van een heggenschaar reke-
nen wij een tarief van € 17,50 Incl. BTW. extra.

* De vermelde actieprijzen zijn exclusief te vervangen onderdelen & reparaties. 

MOTOR-/ACCUGEREEDSCHAP

€ 47,50
vast tarief 

Incl. BTW

MOTORZAAG - MOTORZEIS/TRIMMER - HEGGENSCHAAR - BLADBLAZER  

DOORSLIJPER - VERSNIPPERAAR - HOGEDRUKREINIGER - GRONDBOOR

€ 105,00
vast tarief 

Incl. BTW

€ 200,00
vast tarief 

Incl. BTW



 

Geachte relatie,

Het maaiseizoen is weer ten einde en na-
tuurlijk verdienen uw machines na een 

groeizaam & lang seizoen weer een onder-
houdsbeurt.
 
Gebr. Knoll zorgt er graag voor dat uw 
machine(s) in 2019 weer een frisse & pro-
bleemloze  start kunnen maken.

                                                                              In deze flyer vindt u een overzicht van de ver-
schillende onderhoudsbeurten welke wij deze 
winterperiode aanbieden voor een vaste ac-
tieprijs inclusief BTW.

VOORWAARDEN:
1.  Halen & brengen van uw machine gratis bij aanmelding voor  
     19-01-2019. (regio 10 km vanaf Gebr. Knoll).

2. Per 21-01-2019 rekenen we € 10,00 Incl. BTW voor halen +  
     brengen van uw machines.

3. De vermelde actieprijzen zijn exclusief te vervangen onder-   
     delen & reparaties. 

4. Bij (on)voorziene reparaties groter dan € 30,00 Incl. BTW  
     wordt eerst contact met u opgenomen voor een prijsindica- 
     tie voordat de werkzaamheden vervolgd worden.

5. WINTERACTIE IS GELDIG VAN 24-12-2018 tot 29-03-2019!

WINTERBEURT ACTIE 2018/2019

Nu direct uw winterbeurt(en) inplannen?
Aanmelden mogelijk via de onderstaande opties:

* Website     : www.gebrknoll.nl - aanmeldbutton
* Telefoon    : 0522-29 13 77
* Whatsapp : 06-19 96 31 67
* E-mail      : magazijn@gebrknoll.nl

STANDAARD ONDERHOUDSBEURT OMVAT:
- Machine geheel reinigen
- Motorolie verversen* 
- Vervangen filters (lucht-, olie-, brandstof filter)*  
- Vervangen bougie(s)*
- Slijpen en balanceren van het maaimes
- Reinigen brandstofsysteem
- Doorsmeren / controleren aandrijving, wielen &  
   kabels 
- Proefdraaien & afstellen
- Oude brandstof verwijderen en vullen met 
   ca. 0,5 ltr Aspen/Motoplus 4T 

Bovenstaande onderhoudsbeurt wordt voor een elektro- & accu 
loopmaaier uitgevoerd tegen een tarief van € 40,00 Incl. BTW.

* De vermelde actieprijzen zijn exclusief te vervangen onderdelen & reparaties. 

LOOPMAAIER (BENZINE) ZITMAAIER (BENZINE)

STANDAARD ONDERHOUDSBEURT OMVAT:
- Machine geheel reinigen
- Motorolie verversen* 
- Vervangen filters (lucht-, olie-, brandstof     
   filter)*  
- Vervangen bougie(s)*
- Slijpen en balanceren van de maaimessen
- Accu controle & conditietest
- Reinigen brandstofsysteem
- Doorsmeren / controleren aandrijving, 
   wielen & kabels 
- Proefdraaien & afstellen
- Oude brandstof verwijderen en vullen met 
   ca. 1,0 ltr Aspen/Motoplus 4T 

€ 55,00
vast tarief 

Incl. BTW
€ 55,00
per/uur 

Incl. BTW

* De vermelde actieprijzen zijn exclusief te vervangen onderdelen & reparaties. 


