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Voorwaarden verlengde garantie  
-  Verlengde garantie is uitsluitend van toepassing indien dit door koper 

(consument) is overeengekomen met de rijwielspecialist (hierna te 
noemen leverancier).

-  De garantiedekking door leverancier is uitsluitend geldig voor de bij hem/
haar nieuw aangekochte E-Bike. De verlengde garantie eindigt maximaal 
vijf jaar na aankoopdatum van de E-Bike.

-  Ten behoeve van deze garantiedekking wordt maandelijks per 
automatische incasso een bedrag geïncasseerd bij consument van zijn of 
haar bankrekening.

-  Een jaarlijkse onderhoudsbeurt bij de leverancier is verplicht.

Omvang van de dekking 
-  Uitval van elektrische onderdelen: het batterijpakket, de motor, de 

display en overige elektrische onderdelen. Deze worden door leverancier 
kosteloos gerepareerd dan wel vervangen, dit naar eigen inzicht van de 
leverancier. De vervangende accu/motor heeft hetzelfde vermogen en is 
kwalitatief gelijkwaardig aan de oude.

-  Niet-elektrische E-Bike onderdelen (zoals banden en zadels) zijn 
uitgesloten van deze dekking.

Uitsluitingen 
Van deze garantiedekking is uitgesloten, schades als gevolg van:
-  Oneigenlijk, onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de E-Bike.
-  Schades en molest, of indien deze niet conform het bij de aankoop 

overhandigde instructieboekje en/of de instructies/advies van de 
leverancier is onderhouden. 

-  Indien er in enig jaar door toedoen van koper geen grote onderhoudsbeurt 
door leverancier aan de e-bike heeft plaatsgevonden, vervalt de dekking 
met onmiddellijke ingang.

-  Vermindering van capaciteit/vermogen van de accu op basis van leeftijd 
en gebruik van de e-bike valt niet onder deze garantiedekking.

-  Als gevolg van het zonder toestemming van de fabrikant of leverancier 
wijzigen van de constructie van de E-bike.

-  Schade door enig onheil van buitenaf, denk aan water(schade), 
weersinvloeden, een aanrijding of schokken door drempels en kuilen.

-  Bij het niet nakomen van de maandelijkse/jaarlijkse premiebetaling vervalt 
deze garantiedekking met onmiddellijke ingang.

- Schade die verhaalbaar is.

Voorwaarden verlengde garantie op elektrische onderdelen van E-Bikes bij aankoop van een nieuwe fi ets

ONBEZORGD FIETSPLEZIER

Verzekerd van 
zorgeloos fi etsen 
bij Style Cycles!

Vijf jaar garantie op al onze E-bikes 
met het FietsZeker pakket

Vijf jaar zorgeloos fi etsplezier met 
onze ‘voorzorg- en nazorg garanties’



Standaard beschikt je e-bike over twee jaar 
fabrieksgarantie. Geen overbodige luxe, zeker 
omdat je e-bike uit een aantal duurzame, maar 
ook kostbare elektrische onderdelen bestaat. 
Maar wat als er iets misgaat aan de elektrische 
onderdelen in het derde jaar na aanschaf? Dan 
kun je voor een onaangename verrassing komen 
te staan als het gaat om reparatiekosten. Kosten 
die al snel op kunnen lopen tot zo’n 1000 euro!

Vijf jaar garantie 
Met de drie-jarige garantieverlenging van 
FietsZeker kun je zorgeloos genieten van extra 
fietsplezier. Want voor een meerprijs vanaf  
6,95 euro per maand heb je in totaal maar  
liefst tot vijf jaar aanvullende garantie op  
alle elektrische onderdelen, bijvoorbeeld op  
een nieuwe accu of motor. Dat betekent  
100% garantie, en geen afschrijving! 

FietsZeker-mobiliteitspakket
De voordelen van ons FietsZeker-mobiliteits-
pakket op een rij:
•  Aanvullende garantie tot vijf jaar op accu, motor 

en alle elektrische onderdelen.
•  100% vergoeding op onderdelen en arbeidsloon.
• Geen afschrijving op je accu of motor.
•  Gratis vervangend vervoer bij iedere 

onderhoudsbeurt en/of reparatie.

Bij Style Cycles kunt u uw fiets goed verzekeren 
tegen diefstal en diefstal + schade (Casco). 
Tevens kunt u bij een Casco verzekering ook 
pechhulp afsluiten (NL + 30km over de grens).

FietsZeker Casco Plus verzekering
Het is vanaf nu ook mogelijk om bij de aanschaf 
van een nieuwe e-bike naast verlengde garantie 
ook een doorlopende verzekering af te sluiten.
De combinatie van de doorlopende verzekering 

en verlengde garantie wordt de Casco Plus 
verzekering genoemd. Zo bent u letterlijk 
verzekerd van zorgeloos fietsen!

Fietsplezier met Style Cycles 
Fietsplezier is comfort en kwaliteit ineen,  
geken  merkt door een goede fiets én betrouwbare  
onderhoudsservice. En dat is waar fietsspeciaal
zaak Style Cycles voor staat. Style Cycles is 
sinds 2006 - met twee vestigingen en een  
450 m2 grote showroom  dé (lease)fietsdealer  
en e-bikespecialist in Tiel en de wijde omtrek,  
met een eigen e-bike testcenter. 
Style Cycles is aangesloten bij de BOVAG en 
verzorgt het complete traject van aanschaf, 
onder houd en reparatie van privé en leasefietsen 
door een team van gecertificeerde fietstechnici.  

Meer weten? 
Kijk op www.stylecycles.nl. 

Verleng je garantie op fietsplezier met FietsZeker!
Wil je langer dan de standaard fabrieksgarantie zeker zijn van fietsplezier met je e-bike? Kies dan voor de fietsZeker garantieverlenging!  
Daarmee geniet je bij Style Cycles zorgeloos en gegarandeerd van extra lang fietsplezier!

Onbezorgd genieten van uw fiets!


