Tilbud på barnehagesykkel til 6 barn

Innskudd: kun kr 7 500,Cargobike
kr 649,- / mnd
Dør i front
Start-/trilleassistanse
Skivebremser

Babboe
kr 999,- / mnd
Revers
Start-/trilleassistanse
Skivebremser

Bakfiets
kr 1 299,- / mnd
Automatgir
Start-/trilleassistanse
Premium utstyr/motor

Tilvalg:
6 barnehjelmer
Tak over sittekassen
Piggdekk, 3 stk

kr 79,kr 99,kr 69,-

Alle leasingpriser inkluderer forsikring og montering
Ingen fratrekk ved tilbakelevering av sykkel.
Priser oppgitt uten mva. Evt. frakt tilkommer.
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Heldekkende regntrekk
Foldegarasje, myk
Sykkelskur, stål

kr 19,kr 69,kr 319,-

Cargobike (2-4 ukers levering)
Cargobike er romslig og rimelig, det er lagt vekt på solidhet fremfor
design og dyrt komponentvalg. Få finesser, og få feilkilder.
• En favoritt i mange barnehager
• Lastevekt: Inntil 6 barn
• Bremser: Mekaniske skivebremser
• Gir: Shimano 6
• Motor: Bafang 250W nav-motor
• Batteri: 36V 11,6Ah

Babboe (6-8 ukers levering)
Babboe er Europas største produsent av lastesykler. De har en stor
serie sykler spesielt laget for transport av barn. Det finnes rikt
utvalg av tilbehør til deres sykler.
• Lastevekt: Inntil 6 barn
• Bremser: Skivebremser, hydraulisk front, mekanisk bak
• Gir: Shimano 7
• Motor: 350W navmotor MED REVERS!
• Batteri: 36V 11Ah

Bakfiets.nl (8-10 ukers levering)
Bakfiets.nl kommer fra nederlandske Azor, en av de mest anerkjente
fabrikkene i landet. De bygger alle sine modeller for hånd, og velger
høyeste kvalitet i absolutt alle ledd. Bakfiets blir ofte kalt for
«lastesyklenes Rolls-Royce». Masse ekstrautstyr er tilgjengelig.
• Lastevekt: Inntil 6 barn
• Bremser: Hydraulisk skive front, rullebrems bak
• Gir: Shimano Di2 (elektronisk gir m/automatgiring)
• Motor: Shimano krankmotor
• Batteri: 36V 11,6Ah

Leasing
Leasing gir en oversiktlig håndtering av kostnadene og belaster ikke likviditeten spesielt hardt. Det kan være vanskelig å investere i en
lastesykkel, men ved å lease den i tre år slipper man unna med et mindre beløp i måneden. Etter tre år kan man levere tilbake sykkelen, eller
fortsette avtalen på en ny modell. Ved å kjøpe ut sykkelen etter tre års leasing, og deretter selge til en beregnet restverdi på 60% av dagens
butikkpris, vil man sitte igjen med en reell kostnad langt under selve leasingbeløpet, og en besparelse sammenlignet med å kjøpe sykkelen.
Leasing har en rekke fordeler:
• bedre likviditet/balanse i regnskapet
• mulighet for oppgradering i avtaleperioden
• ingen investeringskostnad
• ingen innskudd
• ingen fratrekk
• ingen kilometerbegrensning
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