
Installering af haver op til 999m2:  
 

✓ Inklusiv 200m kvalitetsperimeterkabel.  
✓ Op til 3 ”Ø’er” (f.eks. træer, buske, trampolin, blomsterbede, søer m.m.) 

✓ Opsætning af ladestationen. 
✓ Gennemgang af robotplæneklipperens funktioner og vedligeholdelse. * 

 

Installering af haver fra 1000 til 1999m2:  
 

✓ Inklusiv 400m kvalitetsperimeterkabel.  
✓ Op til 5 ”Ø’er” (f.eks. træer, buske, trampolin, blomsterbede, søer m.m.) 

✓ Opsætning af ladestationen. 
✓ Gennemgang af robotplæneklipperens funktioner og vedligeholdelse. * 

 

Installering af haver over 2000m2: 
 

✓ Indhent tilbud 
 

Ekstra ydelser: 
✓ Ekstra ”Ø’er”: 150,00 Kr./”Ø” 

✓ Ekstra perimeterkabel, afregnes til 5,00 Kr./meter. 
✓ Samling og montage af garage til robotplæneklipper 250,00 Kr. (er garagen 

samlet, monteres den gratis). 
✓ Øvrige ydelser afregnes med 500,00 Kr./time 

✓ Perimeterkabel under/over fliser.  
NB vi tager ikke fliser op, og lægger dem ikke på plads igen, vejleder kun om 

hvilke fliser der skal løftes. 
✓ Installation af ekstra ladestationer. 

✓ Installation af perimeterkabel til lukket område. 
✓ Øvrigt ekstra arbejde. 

 

Før vi kommer: 
 

✓ Du skal forberede din have til robotplæneklipperen. 
✓ Græsset skal være nyslået go højst 40mm i højden. 

✓ Græsplænen skal være fri for fremmedlegemer så som: sten, vandslanger, 
havemøbler, legetøj, grene, hundeefterladenskaber o.l. 

✓ Hvis trampolinen er stationær, vil det være en fordel at de vandrette dele af 
benene er nedgravet plænen. Skal trampolinen være flytbar kan de vandrette 

dele af benene afskærmes så robotten ikke sidder fast i dem. 
✓ Træer og buske skal være beskåret eller fjernet, så plænens kant ses 

tydeligt. Du kan evt. hjælpe med at holde dem oppe, så vi kan pacere frit 

med kabelnedlæggeren. 
✓ Eventuelle huller, fyldes op med jord eller græstørv. Sand er en dårlig 

løsning. 
✓ Der skal være adgang til 230V, det kan evt. med en forlængerledning. 

 

 



Mens vi er hos dig: 
 

✓ Placering af ladestationen skal følge fabrikantens anvisninger. Kan ikke 
placeres i carport, smalle passager, hjørner (nogle kan godt). 

✓ Hvis din robot kan benytte en app via Wifi, skal du selv installere dette. 
✓ Du skal være hjemme under monteringen. 

 

Efter installeringen: 
 

✓ Efterfølgende service besøg + kørsel, afregnes med 500,00 Kr./timen.  
✓ Programmeringen af robotten er gjort efter en skønsmæssig vurdering. 

Haverne er forskellige, derfor kan der efter et par ugers drift, være 
nødvendig at ændre på programmeringen. Vi kommer naturligvis gerne og 

hjælper med denne ændring eller hvis du har andre ønsker. 
 

Forbehold: 
 

✓ Robotdoktor.dk er ikke ansvarlig for skader på planter, belægnings sten eller 
andet som, flyttes eller beskæres. 

 
✓ Der vil blive en mindre uklippet græsareal udenfor robotplæneklipperens 

arbejdsområde. Dette være sig ved mure, hegn og træer, især træer med 
udløbende rødder kan give et uklippet område. Dette område skal du selv 

klippe med evt. en græstrimmer. Dette kan i store træk undgås ved at lægge 
flise/belægningssten i niveau med græsplænen, med en minimumsbredde på 

mindst 20 cm. 
 

✓ Klippetiderne er vejledende. Besøg til alm. drift, f.eks. ændre klippetider, 
genopsætning af robotten, er ikke inkluderet i installationens prisen. Der 

henvises til producentens hjemmeside og manualer. 
✓ Kompatibilitet mellem f.eks. app og telefon er Robotdoktor.dk ikke ansvarligt 

for. 
 

✓ Er haven ikke klargjort til installationen, forbehold vi os retten til at afvise 
installeringen robotplæneklipperen. Kan installationen ikke kan gennemføres 

på grund af, at haven ikke er forberedt jf. ovenstående, vil der blive 
faktureret med 500,00 Kr. til dækning af forgæves kørsel. 

 
Alle nævnte priser er inkl. moms. 
 


