
Na co możesz liczyć  
z CEORA™ HyperCare 
Wraz z naszymi produktami, zapewniamy klientom od momentu zakupu najlepsze doświadczenia.  

Dzięki CEORA™ HyperCare, eksperci z Husqvarna dają Tobie i Twojemu zespołowi dobre podstawy  

do wydajnej pracy kosiarką CEORA™, zapewniając szkolenia, wymianę noży oraz konserwację.

Naszym celem jest budowanie trwałej współpracy między Tobą a dilerem. Stworzyliśmy szczegółową listę 

kontrolną, tak abyś, jako klient, w pełni rozumiał obietnicę Husqvarna HyperCare. Trzy główne części tego 

dokumentu to czynności przed instalacją, sama instalacja oraz czynności po instalacji. Lista kontrolna 

obejmuje elementy powiązane z urządzeniem tnącym, stacją referencyjną oraz stacją ładowania.  

Przed zakończeniem instalacji zapisane zostaną także daty wizyt dilera oraz dane do kontaktu.

HUSQVARNA  
FLEET SERVICES™

Wygodna kontrola produktów 
Husqvarna z dowolnego miejsca, 
pozwalająca oszczędzać czas i środki. 
Za pomocą smartfonu, tabletu czy 
laptopa skonfigurujesz urządzenie 
i odbierzesz powiadomienia. System 
zapewnia także lokalizację na mapie 
z wykorzystaniem GPS oraz funkcję 
śledzenia skradzionej maszyny.

TECHNOLOGIA EPOS™

Umożliwia pracę w obrębie 
wirtualnych granic. Elastyczne 
i proste w obsłudze rozwiązanie 
dla różnych trawników – operator 
wyznacza wirtualne granice kilku 
obszarów roboczych, wybierając dla 
nich różne ustawienia, może także 
ustawić strefy, do których kosiarka 
ma tymczasowo nie wjeżdżać.

Dane do kontaktu

Wykonawca usługi

Data wizyty dilera 7 dni po instalacji

Data instalacjiProdukt Data wizyty dilera 14 dni po instalacji

Data wizyty dilera 30 dni po instalacji



Przed instalacją 
W fazie przedinstalacyjnej HyperCare diler ustali datę wizyty 
wstępnej, niezbędnej do zaplanowania instalacji. Podczas 
wizyty, sporządzi szkic obszarów koszonych i funkcyjnych, 
po których będzie się poruszać kosiarka.

CZEGO OCZEKIWAĆ PRZED INSTALACJĄ?

 Zaproszenia od dilera do dołączenia do Husqvarna Fleet Services™ 
(tylko dla nowych klientów) oraz Automower® Connect App 

 Uzgodnienia z dilerem daty instalacji  i harmonogramu HyperCare 

 Przygotowania stacji ładującej oraz referencyjnej przez dilera

Instalacja 
CEORA™ oraz towarzyszący jej system instalowane są   
pod nadzorem klienta. Montaż na miejscu jest okazją do uzyskania 
wszystkich informacji niezbędnych do obsługi robota koszącego 
CEORA™– instrukcji bezpieczeństwa, instrukcji wymiany noży  
oraz innych informacji dotyczących obsługi. Instalacja i wsparcie  
u klienta oznaczają także natychmiastową pomoc w razie  
wystąpienia usterki.

EKSPLOATACJA 

 Diler przekaże klientowi dokument harmonogramu HyperCare

 Klient otrzyma także instrukcję obsługi i dokumentację

  Diler przeszkoli klienta w zakresie sposobu oraz częstotliwości 
wymiany noży, zalecanej przez Husqvarna 

HARMONOGRAM KOSZENIA 

  Zaplanuj czasy koszenia; śledź zachowanie kosiarki   
i czasy pracy 

Po instalacji 
CEORA™ HyperCare to także planowe wizyty dilera po instalacji,  
umożliwiające korektę drobnych usterek, jakie mogły wystąpić  
po wstępnej instalacji. Daty wizyt zostaną uzgodnione z klientem,  
a wszelkie pilne/pozaplanowe wizyty diler udokumentuje.

PIERWSZA WIZYTA – 7 DNI PO INSTALACJI

 Kontrola wzrokowa robota koszącego CEORA™, stacji ładującej  
i stacji referencyjnej EPOS™

 Kompletna kontrola kosiarki CEORA™ pod kątem kodów usterek, 
na które trzeba zwrócić uwagę

 Ewentualne zmiany obszaru koszenia/funkcyjnego   
z pomocą dilera  

 Instrukcje dotyczące czyszczenia

 Wymiana noży przez dilera, kontrola ich stanu, dostosowanie 
pod kątem jakości trawy/trwałości noży 

 Omówienie z dilerem wszelkich kwestii dotyczących produktu, 
takich jak harmonogram, jakość trawy, noże itp.

DRUGA WIZYTA – 14 DNI PO INSTALACJI 

 Kontrola wzrokowa robota koszącego CEORA™, stacji ładującej  
i stacji referencyjnej EPOS™

 Kompletna kontrola kosiarki CEORA™ pod kątem kodów usterek, 
na które trzeba zwrócić uwagę

 Ewentualne zmiany obszaru koszenia/funkcjonalnego   
z pomocą dilera 

 Wymiana noży przez dilera, kontrola ich stanu, dostosowanie 
pod kątem jakości trawy/trwałości noży 

WIZYTA KOŃCOWA – 30 DNI PO INSTALACJI 

 Kontrola wzrokowa robota koszącego CEORA™, stacji ładującej  
i stacji referencyjnej EPOS™

 Odbiór i podpisanie Protokołu odbioru, dostarczonego przez dilera

 Otrzymanie informacji na temat opcji Gwarancja Plus UpCare 
oraz Serwis UpCare

 4 lata dodatkowej gwarancji 
 Cena ustalona z góry
 Naprawy gwarancyjne

Gwarancja    
Plus UpCare 
BE ZPR O BL EM OW E DZI A Ł A N I E

Coroczny przegląd oraz instalacja przez Autoryzowanego Dilera są obowiązkowe dla zapewnienia ważności pakietu Husqvarna Care™. Pełne warunki dostępne są na husqvarna.com/care

AKTYWACJA  
DO 12 MIESIĘCY  
PO ZAKUPIE

www.husqvarna.com/pl

 Monthly cost
 Yearly maintenance
 Installation by authorised dealer
 Repairs
 Emergency loaner when needed
 Winter storage 
 Genuine blades for seasonal needs
 Insurance 

 + additional options 
2–5 years contract

UpCare Lease
I N N OVAT I V E F L EE T O PER AT I O N S 

 Płatność miesięczna lub   
         ustalona z góry 

 Doroczny przegląd
 Naprawy
 Awaryjna maszyna zastępcza 
 Przechowywanie w zimie
 Oryginalne noże na początek 

         sezonu 
Umowa na 2–5 lat

Serwis UpCare 
M N I E J  PR ZE S T O J ÓW

AKTYWACJA  
DO 30 DNI   
PO ZAKUPIE

UpCare
GWARANCJA

PLUS
1 + 4 LATA

4 299 zł
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