Huoletonta
omistamista
LEASING | PALVELUPAKETIT | LAAJENNETTU TAKUU

Pidämme
koneistasi huolta
TAATTUA SUORITUSKYKYÄ ILMAN HÄIRIÖITÄ
Husqvarnan ulkokäyttöön tarkoitetut sähkötuotteet on suunniteltu
toimimaan turvallisesti ja luotettavasti – eli takaamaan mielenrauhasi.
Husqvarna Care™ -palvelun avulla voit säilyttää alkuperäisen takuun
luoman turvan ja jatkaa sitä tarpeidesi mukaan. Olemme koonneet
laajan valikoiman palveluita, jotka parantavat luotettavuutta, takuun
kattavuutta ja käyttömukavuutta.
Tavoitteemme on pitää ulkokäyttöön tarkoitetut laitteesi
uudenveroisessa kunnossa, jolloin säästät aikaa, vältät ongelmat
ja saat enemmän aikaan. Palveluihin tarvittava asiantuntemus,
erikoistyökalut ja alkuperäiset Husqvarna-varaosat ovat saatavana
kaikilta valtuutetuilta jälleenmyyjiltämme. Jotkut kutsuvat sitä
jälkimarkkinapalveluksi.
Me kutsumme sitä mielenrauhaksi sinun ehdoillasi.

Vuokraa
täydellinen
nurmikko
Kustannustehokas omistajuus. Kaiken kattava
Lease Plus -paketti poistaa kaikki Husqvarnaruohonleikkurin hankintaan liittyvät etukäteiskulut.
Näin saat huippuluokan suorituskyvyn, laadun ja
palvelun kuukausimaksulla, joka ei rasita liikaa
lompakkoasi. Saatavana tällä hetkellä Automower®malleihin ja valittuihin Rider-malleihin.

LEASE PLUS
Toimintaperiaate
• Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään, valitse
sopiva tuote ja tee sopimus.
• Automower®-leikkuri: varaa asennus jälleenmyyjältä.
• Saat ilmoituksen, kun on esimerkiksi talvihuollon tai
ohjelmistopäivitysten aika.

Lease Plus -paketti Automower®-leikkurille
Kaikki mallit sisältävät kolmen tai viiden vuoden
vuokra-ajan
Kuukausimaksuun sisältyy:
• Tuote ja asennus
• Vakuutus
• Takuukorjaukset
• Kunnossapito ja huolto*
• Talvisäilytys
• Aidot Husqvarna-terät (rajoitettu määrä)

Alkaen 49 € / kuukausi
*Kolmen vuoden sopimukseen sisältyy kaksi huoltoa, viiden vuoden sopimukseen
sisältyy neljä huoltoa

Lease Plus -paketti Rider-leikkurille
Sisältää Rider-mallit: R214C, R214TC, R216TAWD, R112iC,
kolmen tai viiden vuoden vuokra-aika
Kuukausimaksuun sisältyy:
• Laite
• Vakuutus
• Takuukorjaukset
• Kunnossapito ja huolto**

Alkaen 99 € / kuukausi
**Bensiinikäyttöiset mallit: Kolmen vuoden sopimukseen sisältyy yksi huolto,
viiden vuoden sopimukseen sisältyy kaksi huoltoa
Akkumallit: Kolmen tai viiden vuoden sopimuksiin sisältyy yksi huolto.

HUOLTOTURVA

AUTOMOWER®
Kätevä palvelupaketti Huoltoturva on kolmen tai viiden
vuoden huolettoman omistajuuden tarjoava kaikenkattava
palvelupaketti Husqvarna Automower®-leikkurin
omistajille. Me huolehdimme huollosta, korjauksista ja
talvisäilytyksestä kiinteään kuukausihintaan.
Kuukausimaksuun sisältyy:
• Takuukorjaukset
• Kunnossapito ja huolto*
• Talvisäilytys
• Aidot Husqvarna-terät (rajoitettu määrä)

KAKSIPYÖRÄVETOISET MALLIT

Alkaen 15 € / kuukausi
NELIPYÖRÄVETOISET MALLIT

Alkaen 20 € / kuukausi

*Kolmen vuoden sopimukseen sisältyy kaksi huoltoa, viiden vuoden
sopimukseen sisältyy neljä huoltoa

KÄYTTÖTURVA
Laajenna takuutasi. Käyttöturva pidentää tehdastakuuta
ja takaa Husqvarna-tuotteen huolettoman käytön jopa 5
vuoden ajaksi. Tämä lisäpalvelu on ostettavissa enintään 12
kuukauden ajan tuotteen ostamisesta.
• Husqvarna Automower® 2+3 vuotta – Alkaen 99 €
• Kannettavat polttomoottorikäyttöiset koneet 2+1 vuotta

– Alkaen 30 €
• Bensiinikäyttöiset työnnettävät ruohonleikkurit* 2+1
vuotta – Alkaen 30 €
(mallit, joissa on Husqvarna-moottori)

• Akkukäyttöiset tuotteet 2+3 vuotta – Alkaen 30 €
• BLi-akut 2+3 vuotta – Alkaen 25 €
• Rider-leikkurit* 2+1 vuotta – Alkaen 99 €
*Mallit, joissa on Husqvarna-moottori, sekä akkukäyttöinen Rider-ajoleikkuri

Vuosittainen huolto valtuutetulla Husqvarna-jälleenmyyjällä on
pakollinen edellytys takuun laajennuksen voimassa pysymiselle.
Automower®-asennus valtuutetun Husqvarna-jälleenmyyjän
toimesta on pakollinen edellytys takuun laajennuksen voimassa
pysymiselle.
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OLEMME TÄÄLLÄ SINUA VARTEN
Lue lisää Husqvarna Care™ -konseptin eduista osoitteessa
husqvarna.com/fi-fi/palvelut/husqvarna-care

