VERHEGGEN AUTOMATERIALEN EINDHOVEN BIEDT AAN: 040-2455465
Door ons inkoop volume hebben we altijd zeer scherpe acties
-----------------------------------------------------------------------------------------

UIT VOORRAAD LEVERBAAR!
INHOUD ACTIE:
ATERA STRADA EBIKE (ELECTRISCHE FIETSENDRAGER)

NU: € 334,94 INCLUSIEF BTW
AFHALEN IS MOGELIJK OP:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.30 uur
Zaterdag 09.00 -16.00 uur
Betaling met PIN (alleen NL bankpas), contant en vooruitbetaling.
Betaling met creditcard helaas niet mogelijk.
De fietsendrager kan eventueel verstuurd worden door heel NL
Deze kosten bedragen voor Nederland: € 12,95
VERZENDEN BINNEN NEDERLAND:
U dient het bedrag van: € 347,89 over te maken naar: 68.58.83.973
T.n.v. Louis Verheggen te Eindhoven onder vermelding van ATERA
VERGEET NIET U ADRES BIJ DE OMSCHRIJVING BIJ TE ZETTEN!
OMSCHRIJVING ACTIE:
De Strada e-bike is zo degelijk ontworpen dat slingeren of onbalans totaal verleden
tijd is.
Met deze drager achterop de trekhaak voelt u zich altijd zeker.
De afstand tussen de fietsen is ietsje groter (23cm) waardoor het op en afladen van
de fietsen altijd gemakkelijk gaat.
Trouwens met deze Strada E kunt u ook gewone of race fietsen vervoeren.
Het stabiele vastklik systeem met band en snelsluitingen maakt dat u de fietsen
gemakkelijk positioneert.
Het systeem is flexibel en voor alle buisdiameters toepasbaar.
De railafstand tussen 1e en 2de fiets bedraagt 23cm.
De grepen om het fietsframe wordt door stevige beugels perfect omklemd.
Uw fiets zit in goed gezekerd op de drager.
Ergonomie en comfort. De snelsluiting past op alle EC trekhaken
zonder voor instelling.
Het klap mechaniek maakt dat u snel en gemakkelijk bij uw kofferbak kan zowel
beladen als onbeladen.
Mocht u de drager willen demonteren dan past deze gemakkelijk in uw kofferbak
door handzame afmetingen.

Ook voor de Strada e-bike gelden de Atera standaard opties:
Diefstal zekering voor drager en fietsen op de drager
Vooringesteld snelsluiting - past op alle trekhaken
Extra zekeringen voorkomen schuinklappen van de drager onder rijden.
Maximaal comfort en de hoogste stabiliteit met de Atera Strada e-bike fietsendrager.
Bedoeld voor het hogere gewicht dat Ebikes normaliter hebben met haar
accu's.
Technische gegevens:
Afmetingen in mm 1000 X 200 X 720
Gewicht in kg 14,0
max. lading in kg* 60
Fietsafmetingen alle
Geschikt voor frame doorsnede tot (in mm) 25 - 80
Banden grootte alle
Fietsdiefstal bescherming ja
Drager diefstal bescherming ja
Verlichting geïntegreerd, met beschermkappen
12v aansluiting 13-polig
Framemateriaal drager Staal
Fietsrails en profiel materiaal Aluminium

5 jaar garantie bij: Louis Verheggen Automaterialen!
Rails afstand tussen fietsen 23 cm
Aantal fietsen: 2
Bevestiging: frame bevestiging
Diefstalbeveiliging: ja
Wordt geleverd door de ATERA specialist van Eindhoven:
Louis Verheggen Automaterialen & Gereedschappen Eindhoven
Ruysdaelbaan 35C 5613 DX Eindhoven
(T) 040-2455465 (F) 040-2453930
info@verheggen.com www.verheggen.com
K.v.K Eindhoven nr. 54559901
BTW-nr NL8513.51.372.B01
ING Bank Eindhoven 068.58.83.973

