
De voordelen op een rij:
•  Altijd verzekerd zijn van service en onderhoud.
•  Altijd verzekerd zijn tegen diefstal en schade.
•  Altijd exact weten waar u aan toe bent.
•  Geen (financiële) tegenvallers door onvoorziene defecten.

VERZEKERD VAN ZORGELOOS FIETSEN!

U wilt toch ook:
• Altijd verzekerd zijn van service en onderhoud?
• Altijd verzekerd zijn tegen diefstal en schade?
• Altijd exact weten waar u aan toe bent?
• Geen (financiële) tegenvallers door onvoorziene defecten?

VERZEKERD VAN ZORGELOOS FIETSEN!

E-BIKEHet 
VERZEKERD VAN ZORGELOOS FIETSEN!

Mobiliteitsprogramma is een onderdeel van Acrena BV

Julianaweg 149
1131 DH Volendam
T 0299 - 36 35 97
E info@tonkoning.nl
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Wij van Ton Koning Tweewielers   

hebben al jarenlang ervaring 

met de verkoop, de service en 

het onderhoud van E-bikes. 

Als geen ander weten wij 

daarom ook dat zo’n fi ets niet 

alleen complexer is dan een 

gewone hybride of toerfi ets 

qua uitvoering, maar dat een 

E-bike ook jaarlijks meer aan 

noodzakelijke service en onder-

houd nodig heeft.   

Duurzaam maar ook kostbaar

Uiteraard zijn de E-bikes die wij 

verkopen met de grootste zorg 

gefabriceerd door onze leveranciers. 

Echter, het blijft natuurlijk altijd 

techniek. Iedere E-bike beschikt over 

een aantal duurzame maar ook 

kostbare componenten, waaronder 

de accu en de motor. Raakt zo’n 

onderdeel onverhoopt buiten de 

garantietermijn defect en dient het 

vervangen te worden, dan is er al 

gauw sprake van een kostenpost 

van meer dan € 600,-. Door 

regelmatige, vakkundige inspectie 

en onderhoud, wordt de kans op 

storingen en defecten al aanzienlijk 

verminderd. 

Voorkom verrassingen

Om voor u de noodzakelijke 

uitgaven voor service en onderhoud 

overzichtelijk te houden en u hier-

naast te behoeden voor onvoorziene 

uit gaven, hebben wij een fi etsZeker 

mobiliteits pakket samengesteld. 

Een pakket dat u maximale zeker-

heid geeft en de garantie biedt van 

jarenlang zorgeloos fi etsplezier, 

voor één vast bedrag per maand!

Afhankelijk van uw keuze voor FietsZeker SOG zilver of goud!

Gedurende 5 jaar na aankoop van uw nieuwe E-bike : 

• Alle inspectie-, service- en onderhoudsbeurten (6x)
• Jaarlijkse inspectie van verlichting en alle draaiende onderdelen 
• Vervanging van defecte onderdelen 
• Vervanging van onderdelen t.g.v. slijtage 
• Defecte accu of motor wordt gratis vervangen 
• Geen kosten voor arbeidsloon!
• Voor een vast bedrag per maand (afhankelijk van adviesprijs E-bike)
• Volledige diefstal- en cascoverzekering, inclusief pechhulp 2)

Schades door aanrijding en elk ander van buitenkomend onheil zijn bij de cascoverzekering meeverzekerd. 
Schades of defecten als gevolg van aantoonbaar onzorgvuldig gebruik vallen niet onder het FietsZeker SOG pakket.

Met 
VERZEKERD VAN ZORGELOOS FIETSEN!

 
hebt u jarenlang 

onbezorgd 
fi etsplezier! 

FietsZeker pakket 1

FietsZeker
SOG

FietsVerzekerd 
fi etsverzekering 2)

> € 2.500 Goud **) € 16,00 € 8,55

> € 2.500 Zilver *) € 10,00 € 8,55 

< € 2.500 Goud **) € 13,50 € 8,00

< € 2.500 Zilver *) €   8,75 € 8,00

 1) Bedragen per maand 
 2)  Diefstal-/Cascoverzekering op basis van premiebetaling per maand (vanaf).

Wij kunnen u uiteraard nog veel meer over deze verzekering vertellen.
 3)   Informeer i.v.m. kilometrages altijd hoe uw E-bike in ons pakket past! 

 Alle bedragen zijn inclusief BTW en assurantiebelasting.

 *) Pakket Zilver: 
  - Bij een defecte accu, motor of ander elektrisch onderdeel, wordt dit kosteloos gerepareerd of vervangen.
  - Bij een onderhoudsbeurt betaalt u alleen de onderdelen, geen arbeidsloon.
  - Bij een reparatie buiten de onderhoudsbeurten om betaalt u zowel de onderdelen als het arbeidsloon.
 
 **) Pakket Goud: U betaalt nooit meer dan het maandbedrag.


