
 

Robotfűnyíró választási- és telepítési segédlet 

 

Kérjük, adja meg a kertjének megfelelő válaszokat! 

Lenyírandó gyepfelület (m2):  

Felmérési rajz méretaránya  (pl.: 1:100, azaz 1 négyzet = 1 m 
a valóságban): 

 

A kert lejtése  (pl: 1 méteren belül 25 cm emelkedés = 25%): 
kisebb, 
mint 25% 

25%-35% 
nagyobb, mint 
35% 

Elektromos kutyakerítés van használatban? igen nem 

Amennyiben rendelkezik automata öntözőrendszerrel, úgy 
annak működése mikorra van ütemezve? 

___ és ___ 
óra között 

Nem rendelkezem 
öntözőrendszerrel 

Van-e olyan időpont, amikor a robotfűnyíró működése nem 
javasolt a kertjében? (pl. éjszakai órákban) 

  

 

 Rajzolja le a nyírandó gyepfelületet a következő oldalon! 
 
Kérjük, jelöljön be minden olyan körülményt, ami befolyásolhatja 
a robotfűnyíró munkavégzését. Ilyenek lehetnek például: 

- a tereptárgyak (játékelem, szökőkút, kerti tó, grill, kerti pad, 
egyéb kiültetések stb.) 

- elektromos kiállás 

- gyepszintből kiemelkedő szegély, járda, egyéb burkolat 

- olyan hely(ek) megjelölése, ahova nem szeretné elhelyezni a 
töltőállomást 

 

A térítésmentes robotfűnyíró telepítés szolgáltatásunk igénybe vételéhez az alábbi feltételek 
teljesülése szükséges: 

Előzetes ajánlás Ezt a segédletet kitöltve küldje el az info@gardenakisker.hu email 
címre, vagy jutassa el a 2200 Monor, Kistói út 81. szám alá és 
szakértő partnerünk javaslatot ad az Ön számára ideális készülékre. 
További információért hívhatja a 29/414201-es telefonszámot. 

Földfelszíni telepítés  Határoló vezeték és vezető szál földfelszíni lehelyezése 

Egyszeri kiszállás előzetes 
időpontegyeztetés alapján 

A telepítés időtartama nem haladhatja meg az egy munkanapot 

Magyarország területén Magyarország földrajzi határain belül érhető el a szolgáltatás 

Kert feltételei megfeleljenek 
robotfűnyíró telepítéshez 

Ilyenek például: pangó víz mentes, nyírt, egyenletes, tiszta, 
gondozott gyepfelület 

Elektromos kiállás előzetes 
kiépítése 

A robotfűnyíró töltőállomás helyétől számított 5 méteren belül, a 
gyepfelületen kívül.  A telepítésre egyeztetett időpont előtt. 

 

A térítésmentes telepítési szolgáltatás a vásárlástól számított 60 napig vehető igénybe és kizárólag a fenti feltételek 
teljesülése esetén. Amennyiben a megvásárolt termék csomagolásában lévő tartozékok (vezeték, leszúrókaró stb.) 
nem elegendőek az adott kerthez, úgy a további anyagigényről szakemberünk tájékoztatást ad és javaslatot tesz 
azok beszerzésére. Ezen anyagok nem részei a térítésmentes szolgáltatásnak. Föld alatti kábeltelepítés térítés 
ellenében szintén igénybe vehető. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben további kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal munkanapokon a 29/414201-es telefonszámon, 

avagy írásban az info@gardenakisker.hu címen. 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,  azokért felelősséget vállalok. 

  

Aláírás:                   ………………………………………………………………………...  

Olvasható név:    …………………………………………………………………………  

Telefonszám:       …………………………………………………………………………  

Email cím              …………………………………………………………………………  

mailto:info@gardenakisker.hu

