
Fiets               naar het 
werk dankzij de Provincie 
West-Vlaanderen en 
Fietsencentrum Mobiel

Eerste Hulp Bij Fietspech

Indien je problemen ondervindt 
waardoor je met de fiets niet 
meer kan rijden, kan je terecht 
bij VAB voor dringende fietspech. 

Hou hiervoor zeker jouw 
uniek fietsnummer (spatbord 
achteraan/kader) bij de hand 
en geef die code telefonisch 
door. (Belangrijk! Vergeet het 
koppelteken niet te vermelden. 
0 = nul)

VAB herstelt je fiets indien 
mogelijk en zorgt voor jouw 
transport naar huis. De fiets 
wordt naar het herstelatelier 
van Mobiel gebracht. 

Indien je een technisch probleem 
ondervindt waarbij de fiets niet 
meer rijdt zoals het hoort, dan 
kan je onderstaand nummer 
bellen tijdens de kantooruren 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

Wij assisteren je dan en herstellen 
de fiets zo snel als mogelijk of 
bieden je een vervangfiets aan.

03/253.63.09

Fietsbijstand 24/24

0475/83.38.03

Technische hulp

Life is like riding a bicycle. 
To keep your balance,  
you must keep moving.
Albert Einstein

www.testkara
vaan.be

www.testkara
vaan.be



Ontdek onze karavaan

Op zoek naar een stevig duwtje 
in de rug? Dan is deze e-bike 
zeker iets voor jou! Deze topper 
met kwalitatieve onderdelen, 
ingewerkte batterij en stabiele 
middenmotor verzekert je uren 
fietsplezier! Bepaal zelf het 
ondersteuningsniveau en vergeet 
vooral niet te genieten.

De beixo crosstown (x-town) 
combineert de goede eigen-
schappen van bewezen succes-
sen op vouwfietsgebied: licht, 
klein, op te vouwen en geen 
ketting. In een handomdraai 
klap je hem in tot een compact  
pakket dat je overal mee naartoe 
kunt nemen.

Deze Croozer fietskar is zeer 
praktisch en gebruiksvriendelijk. 
Hij kan bovendien gebruikt wor-
den als buggy of als fietskar. De 
kar is ontworpen voor het vervoe-
ren van maximaal 2 kinderen.

Gedaan met de files! Met deze 
speedpedelec van Gazelle 
verplaats je je in no-time zonder 
echt een zware inspanning te 
moeten leveren. Deze fiets wordt  
gekenmerkt door zijn dynamisch 
design met hoogwaardige en  
innovatieve technologie.

E-BIKE

Vélo de Ville AEB200
VOUWFIETS

BEIXO Cross (3V)

FIETSKAR

Croozer for 2
SPEEDPEDELEC

Gazelle Ultimate C380 
HMB Speed (belt)

Bosch Active 
Line Motor

Inklapbare 
pedalen

Schwalbe Delta  
Cruiser Plus banden

Schwalbe  
Kojak 18”banden

Grote bagageruimte

Hydraulische 
schijfremmen

V-brakes
remmen

Nexus 7
naafversnelling

Shimano Nexus 3 
naafversnelling 

Innovatieve  
AirPad® vering

Fietsaanhanger- en 
buggyset inbegrepen 
in pakket

400 Wh  
batterij

± 12 kg

Buggy – met 
klein zwenkwiel

Regenbestendig

volledig aanbod
www.mobiel.be

Vanaf € 2.499 Vanaf € 799

Vanaf € 950Vanaf € 4.699

Richtprijs Richtprijs

RichtprijsRichtprijs
Bosch Performance 
Motor

Bosch Performance 
Motor Schwalbe Energizer 

Plus banden

Hydraulische 
schijfremmen

Hydraulische 
schijfremmen

Enviolo traploos 
schakelen

Geïntegreerde  
500 Wh Batterij

Jouw fiets, onze zorg
Dankzij de Provincie West-
Vlaanderen, De Testkaravaan 
en Fietsencentrum Mobiel uit 
Kortrijk rij je met deze fiets.
Wij zijn dan ook verheugd dat 
je overweegt om jouw woon-
werkverkeer voortaan met de fiets 
te doen.

De fietsen van Mobiel worden met 
zorg uitgekozen om je een ideale 
fietservaring mee te geven. Zorg je 
ook goed voor deze fiets?
Graag geven we je nog wat 
praktische tips mee alsook de 
handleiding van deze fiets.

Deze fiets mag je testen voor een tweetal weken. Bij de uitreiking hebben 
we beknopt de functies van de fiets uitgelegd.
Je kan de tips rond gebruik van de fiets nog nakijken via onze link. Scan 
via het fototoestel op jouw smartphone deze QR-code en vind een 
antwoord op al je vragen. 
Of ga naar deze link: bit.ly/instructievideos-mobiel

Scan voor  
instructievideo's

ELEKTRISCHE BAKFIETS

Gazelle Makki Load

Ooit aan een bakfiets gedacht om 
je kinderen te vervoeren? Deze 
lichtgewicht bakfiets rijdt vlot en 
de trapondersteuning biedt jou 
heel wat comfort. Wedden dat 
je kinderen alleen nog met de 
bakfiets naar school willen?

Richtprijs

       Vanaf € 4.799Dubbele 
pootstandaard

Lage instap 
voor de kinderen

Veiligheidsgordels 
voor de kinderen


