ONTDEK DÉ
VOORDELEN VAN
FIETSEN NAAR HET
WERK.

STROMER
Ken je dat; de dag begint ’s morgens met een stralende zon, je zit
in de auto op weg naar je werk, maar het schiet nog niet zo op.
Eerst beland je in de file en daarna manoeuvreer jij je door het
drukke stadsverkeer. Met een Stromer is dat verleden tijd!
Een Stromer is een (Speed) Pedelec, ze worden ook wel ‘snelle
e-bikes’ genoemd, maar daarmee houdt de vergelijking eigenlijk
op. Op een Stromer haal je een topsnelheid van 45 kilometer per
uur, dankzij de 500 watt elektromotor en het meetrappen. Je legt
dus moeiteloos langere afstanden af.
Lekker fit, ontspannen en zonder zweten snel naar je werk en dat
zorgeloos en zonder onderhoudskosten. Met een Stromer fiets of
leasefiets is dit nu wel heel gemakkelijk: jouw werkgever faciliteert
het en jij kan direct opstappen!

LEASE VOORDELEN
VOOR JOU
•
•
•
•
•

Geen hoge aanschafkosten
Na de leaseperiode is het mogelijk de fiets
over te nemen
Met de fiets naar het werk is beter voor je
conditie
Nooit meer in de file of parkeerproblemen
Inclusief: onderhoud en reparatie, verzekering
tegen diefstal en schade, pechhulp,
ongevallen opzittende(n) verzekering,
verhaalsrechtbijstand

VOOR MEER INFORMATIE & ADVIES
PREMIUM STORE EGBERTS EGBERTS
DAMSTERDIEP 1
9711 SG GRONINGEN

050-2222222
INFO@EGBERTSPREMIUMSTORE.NL
WWW.EGBERTSPREMIUMSTORE.NL

ZO REGEL JE EEN
STROMER FIETS
•
•
•
•

Zoek de fiets uit inclusief de opties die je er graag bij wilt
hebben.
Wij maken een offerte op maat.
In de offerte staat aangegeven wat de leaseprijs per maand
bedraagt.
Ga met deze offerte naar je werkgever en leg hem de offerte
voor.

Is je werkgever akkoord, dan houdt hij maandelijks een gedeelte
van de kosten in op je salaris of verrekent het bijvoorbeeld met
jouw reiskostenvergoeding of andere onkostenvergoedingen,
zoals een eigen bijdrage voor het privégebruik van de fiets.

