
LEASE & KOOP

BROCHURE

E-BIKE

Frames Koop
Lease

12 Maanden
Lease

24 Maanden
Lease

36 Maanden

Normaal Z/W

Custom bike

Accu’s Koop
Lease

12 Maanden
Lease

24 Maanden
Lease

36 Maanden

13,4 Ah

17,5 Ah

Koffers Incl. Logo

Fietskoffer M.

Fietskoffer L.

Excl. Logo

VERPLICHTE KOSTEN

Verzekering

Service/onderhoud

 €7 Per maand

 €32,95 Per maand

 € 99,95 

 € 129,95  € 159,95 

 € 129,95 

 € 400,00 

 € 500,00 

 € 36,54 

 € 45,67 

 € 19,16 

 € 23,96 

 € 13,39 

 € 16,74 

 € 1.249,00 

 € 1.449,00 

 € 77,64 

 € 123,22 

€ 59,84

€ 69,42

€ 41,82

€ 48,52

E-Bike excl. fietskoffers E-Bike Incl. fietskoffer M

E-Bike Incl. fietskoffer L E-Bike Incl. fietskoffers

Kopen vanaf € 1.698,95
Leasen vanaf € 96,83 per maand

Kopen vanaf  € 1.798,90 
Leasen vanaf € 100,18 per maand

Kopen vanaf € 1.828,90 
Leasen vanaf € 101,18 per maand

Kopen vanaf  € 1.928,85 
Leasen vanaf € 104,53 per maand

Bij delivery support kunt je jouw E-bike helemaal customizen naar wens. 
Hierdoor sluit de fiets aan bij je bedrijf en ben je voorzien van rijdende reclame. 

RAL is het kleurensysteem dat wij hanteren voor de kleuren van onze frames. 
Bij delivery support krijg je de mogelijkheid om je eigen Ral-kleur te kiezen 
die past bij jouw huisstijl. 

Bij Delivery Support kun je kiezen uit twee type accu’s:

13.5 ampere accu met een bereik van 70 KM
17.5 ampere accu met een bereik van 120 KM

Het logo moet aangeleverd worden in een bewerkbaar bestand, op deze manier kunnen wij de 
beste kwaliteit garanderen. Wordt er een ander bestand verstuurd, dan kunnen wij niet 100% 
garanderen dat het logo scherp op de fiets komt te staan. Het liefst hebben wij een EPS of 
AI bestand, hierdoor kunnen wij de beste kwaliteit waarborgen. Wanneer het toch een ander 
bestand is, moet deze van uitstekende kwaliteit zijn.

VOOR HET LEASE AKKOORD HEBBEN 

WIJ HET VOLGENDE NODIG:

IBAN - rekeningnummer
Vectorbestand van uw logo ( eps of Ai )
Akkoord op de offerte


