Sov gott med
fönstret
öppet!

Med en Mr Mosquito i kontakten, håller du myggen ute!
Enkel att använda
Mr Mosquito är det perfekta inomhusskyddet när du för stunden inte vill bli biten av mygg.
Tekniken bygger på att en matta med myggskyddsmedel värms upp. Den
fungerar även när fönstret är öppet.
Varje MrMosquito levereras med 10 tabletter som var och en ger
8-10 timmars skydd. Därefter kan du köpa till refiller i din butik.
Mr Mosquito passar överallt där du har myggproblem, bara du har ström.

• Ansluts till vanlig nätkontakt (230V eller 12V).
• Skapar myggfri zon inomhus mellan 8-10 tim.
• Skyddar 10-15 m2
• Fungerar med öppet fönster
• Lätt, enkel, ljudlös
• Avger ingen rök eller stark doft
• Enkelt att byta tablett

Så fungerar Mr Mosquito

• 10 st tabletter ingår

1. För in en matta med myggmedel (blå när
den är ny / vit när den är slut)

• Tabletterna får inte slängas i naturen eller vattendrag

2. Sätt in den i ditt eluttag

MR MOSQUITO

Det finns två olika modeller.

230V
112001 För inomhusbruk där man har myggproblem.
Kräver el-anslutning (230 V).
10 tabletter medföljer, ca 100 timmars skydd.

12V
112003 För inomhusbruk i exemplevis husvagn eller båt där man har myggproblem.
Kräver el-anslutning (12 V).
10 tabletter medföljer, ca 100 timmars skydd.

REFILL
112002 Refill till båda modellerna. Innehåller 30 st tabletter - ger ca 300
timmars skydd.

GARANTI/SERVICE
Garantiärenden: För att kunna starta ett garantiärende måste butiken först registrera din garantianmälan på www.acretoservice.se/login (användare: acreto lösen: gbg2010), som ombud åt konsument/ägaren. Utöver konsumentköplagen omfattas din
Mr Mosquito av 3 års fabriksgaranti. Föreligger fel på din Mr Mosquito är vårt mål att avhjälpa detta snabbast möjligt.
Många frågor löses direkt med vår telefonsupport 031-3000500 välj 2.

MARKNADSFÖRING
Hemsida
www.myggjävlar.se är en välbesökt site där vi har samlat alla produkter inom myggskydd som vi säljer (Thermacell,
Mosquito Magnet och Mr Mosquito).
Under 2018 besökte 124 000 unika användare vår site under säsong.
Sidan uppdateras ständigt med senaste nytt, mygginfo och resensioner från nöjda kunder.
Sociala medier
Vi finns på Facebook, Instagram och Youtube. Under säsong kokar dessa kanaler med intressant info, humor blandat
med tävlingar och annat skoj. @myggjävlar har 75 000 följare på Facebook.
PR
PR är en stor och viktig del för våra varumärken. Vi jobbar med flertalet bloggare, tidningar samt egna projekt för att
på ett kreativt sätt lyfta myggproblematiken och dess lösningar. Vi är mycket glada för alla skriverier som vi fått under
åren.
Bildbank
Bilder och info om produkterna finns för nerladdning på Åf-login (användare: acreto lösen: gbg2010).

