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Hilversum, 27 februari 2016

Geachte heer Pekelharing,

Naar aanleiding van ons telefonisch contact, hebben wij het genoegen u een offerte toe te sturen voor een Gazelle E
Bike. 

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en spreken de wens uit deze offerte als
opdracht voor u te mogen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,

demo2@teambasecrm.com
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Gazelle E Bike - Ultimate T2i HM
Innovatieve krachtpatser

Met gemak een heuvel op of onvermoeid aankomen op het werk. De Ultimate
T2i HM fietst niet alleen lichter, dankzij de Bosch Performance Line
middenmotor, maar ook luxer. Zo kan je de trapondersteuning nauwkeurig
afstemmen en beschikt het interactieve Bosch Nyon display over een handige
navigatiefunctie. Deze fiets past zich perfect aan op jouw behoeftes én vindt
altijd de weg.

Moeiteloos fietsen

Moeiteloos fietsen met de krachtige en robuuste Bosch middenmotor
Performance Line. Door de lage plaatsing van de middenmotor heeft elke
Gazelle Hybride met een Bosch middenmotor een uitstekende wendbaarheid
en wegligging. De krachtige robuuste Bosch middenmotor is ideaal voor zowel
vlak als voor heuvelachtig terrein (max. 60 Nm). Bij een Gazelle elektrische
fiets met Bosch Performance Line krijg je standaard een gouden accu. 

Accu en actieradius

Je Gazelle Hybride met Bosch Performance Line middenmotor heeft een actieradius tot wel 95 km. Deze fietsen zijn zowel geschikt
voor
vlak als voor heuvelachtig terrein (max. 60 Nm). Bij een Gazelle elektrische fiets met Bosch middenmotor krijg je standaard een gouden
accu.
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Goederen/diensten

Aantal Artikelnummer Omschrijving Prijs per stuk Regeltotaal

1 12008 Gazelle E Bike - Ultimate T2i HM € 3.449,00 € 3.449,00
Subtotaal € 3.449,00

Totaal in euro € 3.449,00

Condities

Betalingsconditie Per pin bij levering
Prijzen Alle genoemde prijzen zijn in Euro en incl. BTW en onder voorbehoud
Geldigheidsduur 4 Dagen

Indien u voor deze offerte opdracht wilt verstrekken, vragen wij u vriendelijk hieronder voor akkoord uw naam en
handtekening te plaatsen en deze opdrachtbevestiging aan ons te retourneren.
De opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van BEDRIJFSNAAM

Dagtekening, naam en handtekening voor akkoord namens een tekenbevoegd medewerker van de opdrachtgever.

Plaats: ____________________________________ Datum: ________________________________

Naam: ____________________________________ Handtekening: __________________________

Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn, met uitsluiting van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de
opdrachtgever, de Algemene Voorwaarden van onze onderneming van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te KVK_PLAATS. Een exemplaar hiervan hebben wij hierbij ingesloten. U
kunt hiervoor ook 24 uur per dag onze website WEBSITE raadplegen.


