
FIETS SERVICE-ABONNEMENT VOOR E-BIKES

5 jaar 

onbezorgd

fietsplezier! 

Service abonnement!
Fiets.com biedt u een service abonnement aan met vele voordelen.
De beschikbaarheid van uw E-bike is optimaal en hij blijft onder inspectie 
en onderhoud van Fiets.com. U ontvangt een service-pas waarmee u 
tevens kunt profiteren van leuke extra’s zoals 20% korting op accessoires 
en accu’s. Het service abonnement sluit u af voor minimaal 1 jaar en 
loopt maximaal 5 jaar. Na het eerste jaar is het abonnement maandelijks 
opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.

Uw E-bike verzekerd!
Uw E-bike is een belangrijk en kostbaar bezit. En dat willen we natuurlijk 
graag zo houden. Toch kan het gebeuren dat uw E-bike gestolen wordt  of 
dat u die auto in de bocht net niet meer kan ontwijken en daardoor uw 
voorwiel dubbel ligt. Vervelend. U kunt niet meer onbezorgd genieten van 
uw E-bike. Met een E-bike-verzekering heeft u snel weer de beschikking 
over een nieuwe E-bike of wordt uw E-bike direct gemaakt zonder dat u 
zorgen heeft hoe u dit gaat betalen. Een E-bike verzekering kunt u snel en 
gemakkelijk afsluiten bij  Fiets.com.

Garantie!
Om garantie te kunnen geven verwachten fabrikanten van elektrische 
fietsen dat de fiets regelmatig onderhoud krijgt. Met een service-
abonnement van Fiets.com kunt u daardoor genieten van de volledige 
garantie die de fabriek geeft.

Extra garantie!
Elektrisch fietsen wordt nu wel heel zorgeloos. Want bij het service-
abonnement Xtra geeft Fiets.com tot max. 60 maanden garantie op uw 
nieuwe E-bike, dus ook op de batterij, de motor en het display!

Plein 13 nr. 59
1521 AP Wormerveer

075 - 6572442
info@fiets.com
www.fiets.com



BASIC € 9,95 p.m

Quickservice ✓
Gratis E-bike leenfiets ✓
Onderhoudsbeurt t.w.v. € 75,- per jaar ✓
Pechhulp thuis ✓
Accu refresh t.w.v. € 50,- ✓
Korting op aankoop accu 20%

Zadel omruil-garantie binnen 2 mnd ✓
Korting op accesoires 20%

Alle bedragen zijn per maand inclusief BT W, assurantie belasting en administratiekosten.

Diefstal Verzekering ✓
Casco verzekering ✓
Rechtsbijstand ✓
Ongevallen verzekering ✓
Pechhulp thuis ✓
Accu refresh  t.w.v. € 50,- ✓
Korting op accesoires 20%

Onderhoudsbeurt  t.w.v. € 75,- per jaar ✓
Korting bij aankoop van accu 20%

Zadel omruil-garantie binnen 2 mnd ✓
Gratis E-bike leenfiets ✓
Pechhulp onderweg GRATIS! ✓

Diefstal Verzekering ✓
Casco verzekering ✓
Rechtsbijstand ✓
Ongevallen verzekering ✓
Onderhoudsbeurt  t.w.v. € 75,- per jaar ✓
Pechhulp thuis ✓
Accu refresh  t.w.v. € 50,- ✓
Korting op accesoires 20%

Korting bij aankoop van accu 20%

Gratis e-bike leenfiets ✓
Zadel omruil-garantie binnen 2 mnd ✓
Pechhulp onderweg ✓
Extra garantie max. 60 maanden GRATIS! ✓

PLUS € 14,95 p.m XTRA € 17,95 p.m


