NIEUWSTE MODEL: THULE 925 VeloCompact uit voorraad leverbaar!
Tijdelijke Actie prijs: 288,-- inclusief BTW
MET GRATIS:
- Verzending binnen Nederland.
- Trekhaak Adapter stekker van 13 naar 7 polig.
Geleverd door Thule Partner Eindhoven met 5 jaar garantie.
Bestellen of Afhalen:
De fietsendrager kan eventueel verstuurd worden door heel NL en België.
Deze kosten bedragen voor Nederland: € GRATIS
Deze kosten bedragen voor België: € 15,00
VERZENDEN BINNEN Nederland:
U dient het bedrag van: € 288,-over te maken naar: NL13 INGB 068.58.83.973
T.n.v. Louis Verheggen te Eindhoven onder vermelding van Thule 925
VERZENDEN NAAR België:
U dient het bedrag van: € 303,-over te maken naar:NL13 INGB 068.58.83.973
T.n.v. Louis Verheggen te Eindhoven onder vermelding van Thule 925
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.
Beschrijving Thule 925 VeloCompact:
- Model 2016
- Geschikt voor 2 fietsen
- 5 jaar garantie
- Kan verstuurd worden
- Zichtbaar te zien in onze showroom
De Thule VeloCompact 925 is een nieuwe aanwinst uit de Thule fietsendrager series.
Deze fietsendrager is erg gebruiksvriendelijk, zeer goed hanteerbaar en weegt ook nog eens erg
weinig.
De drager is eenvoudig met een hendel op de kogel te bevestigen en dit kost erg weinig kracht.
De hendel is op slot te zetten waardoor de drager niet van de kogel af te halen is.
Heb je de fietsen al op de drager staan en moet je nog in de kofferbak?
Geen probleem, met een enkele voetbeweging kan je de drager naar achteren kantelen en kan je er
gewoon bij.
Op de VeloCompact kunnen 2 fietsen geplaatst worden met een maximaal gewicht van 46 kg samen.
Fietsen vanaf 18 inch met een frame dikte van 22 t/m 80 passen op deze fietsendrager, en dankzij de
brede wielgoten kunnen er ook mountainbikes op bevestigd worden!
Deze drager heeft ook nog eens een erg mooie zwarte look met aluminium accenten.

Als enige in de regio "groot" Eindhoven zijn wij exclusief gekozen,
als een gecertificeerde Thule partner.
Bedrijfsgegevens:
Louis Verheggen Automaterialen & Gereedschappen Eindhoven
Ruysdaelbaan 35C 5613 DX Eindhoven
(T) 040-2455465
info@verheggen.com www.verheggen.com
K.v.K Eindhoven nr. 54559901
BTW-nr NL8513.51.372.B01
ING Bank Eindhoven NL13 INGB 068.58.83.973
VOOR ALLE FIETSEN DRAGERS GELDT:
- 5 jaar garantie
- Kan verstuurd worden
- Zichtbaar te zien in onze showroom
- Altijd op voorraad (reserveren eventueel gewenst)
-----------------------------------------------------------------------------

