
DEELSTEP

De deelstep van StapStep

  Maximaal Gewicht    130kg  

  Maximale Snelheid    25km/h  

  Maximaal Bereik   60km  

Band Grootte   10 inch  

Band Type Anti-Lek

  Rem  Trommelrem

  Netto Gewicht  24.4Kg

Waterdichtheid IPX6

  Vermogen    250W  

  Vering    Voor vering 

  Oplaadtijd    6-7 uur  

Batterij Omwisselbaar

  Verlichting    Voor- en achterlicht  

Slimme step

Batterij Omwisselbaar

4G connectie en GPS

Connectie met de
StapStAPP

DOCKING STATIONS

OVERIGE
MOGELIJKHEDEN

DE DEELSTEPS VAN
STAPSTEP

SHARING

BROCHURE

CONCEPT
EEN UNIEK

Bedankt voor de interesse in onze producten! Wij van StapStep zijn
vereerd dat wij ons concept aan u mogen presenteren. In deze
brochure kunt u de kracht ontdekken van e-mobility in combinatie
met technologie. StapStep zorgt voor een nieuwe markt in
Nederland die al bewezen is in het buitenland. Neem gerust de
opties door.

Als er vragen ontstaan tijdens het lezen van deze brochure kunt u
gerust bij ons terecht!

ONZE LEGALE 

StapstAPP
Onze

Slim slot en alarm

Integratie met
de Deelstep

Rit starten
Rit pauzeren
Parkeerzones
Geen toegang zones
Steps zoeken
Steps van tevoren boeken
Meer steps op 1 account
Klantenservice via de app
Kortingscodes
Combinatie aanbiedingen
Aangepaste
Abonnementen
Verschillende
verdienmodellen

mogelijkheden
Eindeloze

Eenvoudiger kan niet!
Door middel van een app en online dashboard voor medewerkers kunnen er
specifieke zones worden aangemaakt om te parkeren. Ook hebben medewerkers
toegang tot alle steps betreft batterij, locatie, slot, en status. 

Gemakkelijk verboden- of
parkeerzones toevoegen

Notificaties 

Controle over alle steps
Automatische administratie

Op slot en opgeladen
De steps kunnen worden opgeladen en gelockt in de beschikbare
dockingstations. Hierdoor kan mobiliteit worden verhuurd via selfservice
waardoor de verhuurder 24/7 open kan blijven. Bovendien slingeren de
voertuigen niet rond en hoeft er geen oplaadstation aangeschaft te worden. 

Geen batterijen
verwisselen

Veilig op slot

Structuur

Integratie met de
StapstAPP

De deelstep van StapStep is voorzien van de nieuwste technologieën. De step is
zoals alle steps van StapStep voorzien van stepondersteuning waardoor de
step legaal is op de Nederlandse openbare weg. De step is zeer geschikt voor
deelvervoer in verschillende situaties. Met of zonder docking stations.
Daarnaast kan de step verbonden worden met de StapstAPP. 

SERVICE EBIKES &
SCOOTERS

Onderhoudscontract

48 uur service

Klantenservice

Preventief
onderhoud

Zelfde mogelijkheden

Combineren mogelijk

Wij hopen dat u voldoende geïnformeerd bent over de opties die StapStep te
bieden heeft. Wij kunnen het concept (ongeacht de aantallen) binnen 4
maanden leveren. Voor overige vragen kunt u gerust contact opnemen. 

BEDANKT

https://stapstep.nl/pages/deelstep

https://stapstep.nl/pages/deelstep


