BEKYMMERSFRITT
ÄGANDE

VI HJÄLPER DIG
BEKYMMERSFRITT OCH ENKELT
Oavsett om du klipper gräs eller beskär träd är Husqvarnas utomhusprodukter utformade för säkerhet och tillförlitlighet så att du ska kunna
känna dig säker.
Med Husqvarna Care™ kan du behålla den känsla av trygghet som ingår
i originalgarantin och utöka den efter dina behov. Vi har samlat ett brett
utbud av tjänster för ökad tillförlitlighet, fortsatt skydd och heltäckande
bekvämlighet.
Vår ambition är att din utomhusutrustning ska fortsätta fungera som när
den var ny för att du ska kunna spara tid, undvika krångel och få mer gjort.
Alla auktoriserade återförsäljare har den expertis, de specialverktyg och de
Husqvarna-originaldelar som krävs för att det ska vara möjligt. Vissa kallar
det här eftermarknadsservice –
vi kallar det trygghet på dina villkor.

PERFEKT GRÄSMATTA
MED LEASING

Lease Plus
Fokusera på det som är viktigt. Lease Plus är den ultimata
enkla ägandeformen. Det är tillgängligt för Automower® och
innebär att vi tar ansvar för installation, vinterförvaring och
service av din produkt – i tre år! Det enda du behöver göra är
att kontakta en lokal återförsäljare för att välja rätt modell och
registrera dig. När du har gjort det tar vi hand om installationen,
den årliga servicen, vinterförvaringen – och mycket mer. Efter
tre år kan du köpa din gräsklippare till restvärdet eller byta in den
och uppgradera till en ny modell med ett leasingerbjudande.
Låt våra proffs ta hand om jobbet. Så här fungerar
Lease Plus för Automower®:
• Välj den modell som passar bäst för din gräsmatta.
• Boka en återförsäljarinstallation för att se till att
installationen blir så bra som möjligt.
• Du får meddelanden om vinterservice, förvaring och
programvaruuppdateringar.
•N
 är våren kommer är Automower® redo för den nya säsongen.
• Köp den till restvärdet efter 36 månader eller uppgradera
till ett nytt Lease Plus-erbjudande.

Kostnadseffektivt ägande. En viktig del av det här
heltäckande Lease Plus-erbjudandet är att du slipper alla
startkostnader när du köper en Husqvarna Automower®robotgräsklippare. På så sätt får du Husqvarnas förstklassiga prestanda, kvalitet och service, i kombination
med månatliga avbetalningar som är snällare mot plånboken. Det är sista gången du behöver klippa gräset – och
sista gången du behöver tänka på service och underhåll.

Automower® i 36 månader – från 646:-/månad
• Produkt och installation
• Årlig service inklusive programvaruuppdateringar
• Årlig vinterförvaring
• Kostnadsfria reparationer*
• Nytt paket med Husqvarna-orginalknivar varje säsong

*Om inte produkten har skadats på grund av missbruk,
försummelse eller felaktig användning.

Service Plus
Ett bekvämare liv. Service Plus är vårt heltäckande
servicepaket för Automower®-användare som vill ha ett
bekvämare liv och ett bekymmersfritt ägande. Låt oss ta
hand om service, reparationer och vinterförvaring under
hela tre år till en fast månadskostnad. Servicen är lika
smidig, enkel och effektiv som gräsklipparen.

Service Plus för Automower® i 36 månader – 275:-/månad
• Årlig service inklusive programvaruuppdateringar
• Årlig vinterförvaring
• Kostnadsfria reparationer*
• Nytt paket med Husqvarna-orginalknivar varje säsong

*Om inte produkten har skadats på grund av missbruk,
försummelse eller felaktig användning.

Warranty Plus
Utökat skydd. Med Warranty Plus kan du äga din
Automower®, gå bakom-gräsklippare eller motorsåg
på ett enkelt sätt i tre till fem år. Du kan köpa den här
tilläggstjänsten upp till 12 månader efter att du köpt
produkten.

Årlig service hos en auktoriserad Husqvarnaåterförsäljare är obligatoriskt för att garantin ska gälla.
Automower®		
		
		

2 + 3 år
2 års fabriksgaranti
3 års utökad garanti – från 999:-

Gå bakom-gräsklippare* 2 + 1 år
		 2 års fabriksgaranti
		 1 års utökad garanti – från 299:Bensindrivna motorsågar 2 + 1 år
		 2 års fabriksgaranti
		 1 års utökad garanti – från 299:*Bensindrivna gå bakom-gräsklippare med Husqvarna-motorer.

Leasing
Ett modernt sätt att tänka. Genom att leasa en av våra
riders, motorsågar, trimrar eller något annat verktyg, får
du tillgång till fördelarna med Husqvarna-prestanda utan
startkostnaderna. Med Husqvarna Lease delas dina betalningar upp i hanterbara månatliga avbetalningar. Kontakta
din lokala återförsäljare för att hitta den bästa lösningen
för dig. I slutet av leasingavtalet har du möjlighet att köpa
din produkt till restvärdet. Eller varför inte bara uppgradera
till en ny modell och ett nytt leasingavtal?
Vilka produkter kan jag leasa? Vårt utbud av produkter
som är tillgängliga för leasing växer hela tiden. De har
flexibla månatliga finansieringsplaner som är snälla mot
plånboken och säkerställer att du alltid har tillgång till de
senaste bästa verktygen. Kontakta din lokala återförsäljare
för mer information.

• Ingår i serviceerbjudandet • Krävs men ingår inte
Warranty Plus
UTÖKAD GARANTI
ÅRLIG SERVICE
ÅRLIG VINTERFÖRVARING
KOSTNADSFRIA REPARATIONER
*Om inte produkten har skadats på grund av
missbruk, försummelse eller felaktig användning.
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PRODUKT OCH INSTALLATION
Lätt att välja, lätt att använda
Vill du förlänga garantin? Eller få ett heltäckande erbjudande, inklusive vinterförvaring?
Ta en titt i tabellen ovan och prata med en Husqvarna-återförsäljare för att hitta det
bästa alternativet.
Mer information om villkoren finns på vår webbplats.

HUSQVARNA.COM/HUSQVARNACARE

